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Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

Numura komentārs
2016. gada tūrisma sezona Lielvārdes
novadā iesākās ar zīmīgu notikumu –
5. maijā tika atklāts Lielvārdes novada
tūrisma informācijas centrs (turpmāk –
Lielvārdes novada TIC), Lāčplēša ielā 18a,
Lielvārdē.
Nepieciešamību pēc tūrisma informācijas sniegšanas vietas Lielvārdes pilsētas centrā
apliecina aizvadītās sezonas (05.05.16. – 30.09.16.) statistika – kopumā tika apkalpotas 1152 vienības (apmeklētāji, ienākošie un izejošie zvani, e-pasti, pasts). Sezonas
laikā Lielvārdes novada TIC apmeklējuši 494 apmeklētāji, no kuriem 10% bijuši ārvalstu apmeklētāji, galvenokārt
Igaunijas un Krievijas iedzīvotāji, kuri interesējušies par
atpūtas iespējām novadā.
Šogad pirmo reizi Lielvārdes novads tika pārstāvēts III
Latvijas tūrisma informācijas tirgū, kas norisinājās Saulkrastos
28. maijā. Lielvārdes novadu pārstāvēja vairāki mājražotāji,
piedāvājot gan degustēt, gan iegādāties savu produkciju, kā
arī apmeklētājiem bija pieejama aktuālākā Lielvārdes novada tūrisma informācija, gada pasākumu plāns un Lielvārdes
novada tūrisma uzņēmēju informatīvie materiāli.
Sezonas ietvaros Lielvārdes pilsētā tika nomainītas un
uzstādītas arī jaunas informatīvās norādes, kas ved uz
Lielvārdes novada TIC, lai atvieglotu viesu orientēšanos pilsētā.
Sezonas laikā novadā ir izveidoti arī jauni
tūrisma objekti un uzņēmumi. 23. jūlijā Lēdmanē tika
atklāta 2,6 km garā basSezonas laikā
kāju taka “Cerība”, kas
tūrisma informācijas atrodas atpūtas komcentru apmeklējuši
pleksā “Trušu karaliste”. Savukārt 30.
494 apmeklētāji,
jūlijā novada svētno kuriem
ku laikā tika atvērta
10% bijuši
kafejnīca “Zaļā varde”,
ārvalstnieki.
kas atrodas Pils ielā 2,
Lielvārdē.
Nozīmīgs un pieminēšanas
vērts ir Igaunijas velobraucēju (kopumā 150 dalībnieki)
apciemojums augusta beigās. Sadarbojoties ar Lielvārdes
novada TIC, velobraucējiem tika izplānots maršruts pa
novadu, iekļaujot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un
Uldevena pils apskati, kā arī nakšņošanas un ēdināšanas
vietas.
24. septembrī jau otro gadu norisinājās auto-foto orientēšanās sacensības „Lielvārdes josta”, kurās šogad piedalījās 80 dalībnieki, un savā ziņā šis pasākums noslēdz vasaras aktīvo sezonu tūrismā. Vairāk par pasākumu varat lasīt
11. lappusē.
Sakarā ar aktīvās tūrisma sezonas noslēgumu Lielvārdes
novada tūrisma informācijas centram tiek mainīts darba
laiks. No 1.oktobra līdz 30.aprīlim TIC strādā darba dienās
no 8.00 līdz 17.00.
Kopumā aizvadīto sezonu tūrismā varētu raksturot kā
darbīgu un piepildītu. Sadarbībā ar novada uzņēmējiem
Lielvārdes novads ticis popularizēts tūrisma izstādēs un tirgos, uzsākti tūrisma infrastruktūras labiekārtošanas darbi,
kas turpināsies arī šajā gadā. Aizvadīti krāšņi Lielvārdes
novada svētki un pamazām uzsākta gatavošanās nākamā
gada aktīvajai tūrisma sezonai.
Vēlos pateikties visiem, kas iesaistījušies Lielvārdes
novada popularizēšanā un tūrisma nozares attīstības veicināšanā.

Solvita Šmite, tūrisma speciāliste

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Andreja Pumpura 175 gadu jubilejā
apmeklē dzejnieka piemiņas vietu un
atklāj eposa “Lāčplēsis” jaunizdevumu

Muzeja darbinieces un citi interesenti pie Andreja Pumpura piemiņas vietas Rīgā.
22. septembrī diženajam dzejniekam Andrejam Pumpuram apritētu 175
gadi. Lai godinātu un pieminētu dzejnieku, šajā dienā notika vairāki jubilejai veltīti svētku pasākumi.
Jau no paša rīta Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeja darbinieces kopā ar
citiem pārstāvjiem no Latvijas Ordeņa
brālības, Andreja Pumpura Rīgas 11.
pamatskolas, kā arī no Andreja Pumpura
dzimtās vietas Birzgales devās nolikt
ziedus pie Andreja Pumpura piemiņas
vietas.
Vēlāk Andreja Pumpura Lielvārdes

muzejā notika arī literāra pēcpusdiena
“Andrejam Pumpuram 175”, kurā piedalīties tika aicināts ikviens interesents.
Pasākuma laikā tika atklāts sadarbībā ar apgādu “Lauku Avīze” tapušais
eposa “Lāčplēsis” jaunizdevums, kuru
vizuāli rotā mākslinieka, lielvārdieša
Agra Liepiņa ilustrācijas. Eposa jaunizdevuma tapšanā lielāko ieguldījumu

devuši tieši Lielvārdes novada iedzīvotāji, gan vākdami materiālus, gan
atbalstīdami to finansiāli un pat būdami ilustrācijām par modeļiem. Vakarā
ar uzrunu priecēja arī dzejnieka mazmazmeita Ieva Zicmane. Kā īpašs pārsteigums bija Andreja Pumpura mazmazmazmeitas, smilšu kino mākslinieces Zanes Pumpures–Prāmnieces radošā smilšu darbnīca.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Latvijas Ordeņu brālība un vides pulciņa
dalībnieki kopīgi stāda gobu
22. septembris Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vides pulciņa dalībniekiem ilgi paliks atmiņā. Šajā dienā literāro pēcpusdienu „Andrejam
Pumpuram 175” muzejā ar savu klātbūtni pagodināja viesi no Latvijas
Ordeņu brālības. Šī brālība apvieno ļaudis, kas apbalvoti ar Triju Zvaigžņu
ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo ordeņu Goda zīmi.
Gatavojoties šim pasākumam, skolēni
pētīja vēsturi, apbalvojumu veidus, atcerējās lielvārdiešus, kuri ir ordeņa kavalieri. Svētku dienā sagaidījām viesu autobusu muzejā, un zēni palīdzēja aiznest
nepieciešamo uz svētku norises vietu.
Centrālais notikums bija gobas stādīšana
pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja.
Īpašs pagodinājums bija stiprajiem vides
pulciņa puišiem Jānim Artim Briedim un
Dāvidam Novikovam piedalīties stādīšanā.
Laiks pagāja nemanot kopīgās dziesmās

un sarunās pie tējas krūzes. Īpaši saistoša
saruna par ordeņu vēsturi norisinājās starp
vienu no ievērojamākajiem latviešu literatūras zinātniekiem un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Ilgoni Bērsona kungu un mūsu
puišiem. Prieks, ka zēnu zināšanas viesis ļoti atzinīgi novērtēja. Paldies par doto
iespēju piedalīties šajos svētkos! Tos sagaidot, bagātinājām sevi ar jaunām zināšanām Triju Zvaigžņu ordeņa vēsturē.

Velta Gobiņa,

Vides pulciņa vadītāja

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

No kreisās: Dāvids Novikovs, Ilgonis
Bērsons, Velta Gobiņa, Jānis Artis Briedis
pie iestādītās gobas Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeja pagalmā.
Foto: Pēteris Korsaks
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Novada aktualitātes
Tā domā novadnieki

Kādi, jūsuprāt, ir
nozīmīgākie notikumi
novadā pēdējā laikā?
Katrīna,
skolotāja

- Man personīgi, protams, galvenais ir jaunā
mācību
gada
sākums. Pirmais mācību
gada mēnesis vienmēr ir tāds saspringts
un gaidu pilns. Turklāt vienmēr ir tik patīkami atgriezties skolā augusta beigās un
sākt mācības septembrī – skola vienmēr
ir tāda svaiga, vēl smaržo pēc krāsām un
remonta. Tās man ir tādas rudens sākuma smaržas. Un man liels prieks par
mūsu jauniešu panākumiem Erasmus+
programmā. Tas ir lieliski, ka novads piedāvā iespējas mūsu skolniekiem ieiet
Eiropā.

Juta,

skolniece

- Vislieliskākais
šogad bija novada svētku gājiens.
Un paši svētki arī patika. Mans tētis pat piedalījās svētku laikā
makšķerēšanas sacensībās – sen nebiju
viņu tik jautru redzējusi. Manai mazajai māsai atkal svētkos patika jaunā
Lēdmanes izklaides parka multeņu varoņi. Tas, protams, vairs nav īsti manam
vecumam, bet labi, ka novadā mums arī
būs kaut kas tāds.

Marts,

tālbraucējs
šoferis

- Man darba dēļ
mājās sanāk būt
diezgan reti, tomēr
varu droši teikt – mums novadā vienmēr
kaut kas notiek. Atceros – vēl pirms desmit gadiem ar uguni vajadzēja meklēt
kādu pasākumu, tagad tikai jāpaskatās
„Lielvārdes Novada Ziņās” un gandrīz vai
jāsastāda grafiks. Šogad apmeklēju Gada
Novadnieka godināšanu. Man ir prieks,
ka mums ir tādi cilvēki. Tāpēc jau novads
arī iet uz priekšu.

Jānis,

pensionārs

- Es jau īpaši
nekur neeju un
neiesaistos. Nav
jau arī vairs tie gadi,
bet novada svētkos pabiju. Pat tad, ja
nav tik daudz naudas, lai visos tirdziņos kaut ko pirktu, tāpat pastaigāju pa
Lielvārdi. Vajadzētu jau gan biežāk taisīt kaut ko tādu bezmaksas. Vai atbalstīt
pensionārus. Man jau šķiet, ka visos
tajos pasākumos pārāk daudz naudas
iztērē, labāk pensijas pacelt.

Kaspars,
tūrists no
Jēkabpils

- Mēs ar ģimeni
regulāri un katru
gadu izbraukājam
kādu Latvijas reģionu. Šogad devāmies gar Daugavas novadiem. Un es varu droši teikt – salīdzinājumā ar citām pie Daugavas esošām
vietām Lielvārde ir izcila. Te ir daudz
ko apskatīt, viss šķiet tāds sakopts. Ir
interesants muzejs un var droši piekļūt
Daugavai. Arī Uldevena pils ir kaut kas
unikāls. Man un sievai ļoti patika.
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Pēc viedokļu apkopošanas atkārtoti apstiprināti
saistošie noteikumi par Lielvārdes novada simboliku
Trešdien, 28.septembrī domes deputāti atkārtoti apstiprināja saistošos noteikumus
par Lielvārdes novada simboliku. Kā iepriekš tika solīts, par simbolikas jautājumu
atbildīgie pašvaldības speciālisti bija apkopojuši dažādu iestāžu viedokli par iepriekš
pieņemto noteikumu atbilstību vispārīgi pieņemtajai praksei un likuma normām.
Kā uzskatāmi materiāli deputātiem tika
sagatavoti un komitejās izskatīti vairāk nekā
15 citu pašvaldību līdzīga prakse simbolikas, tostarp ģerboņu lietošanā (piem.,
Carnikavas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Jelgavas,
Jēkabpils, Jūrmalas, Kuldīgas, Ogres, Olaines,
Pļaviņu, Rīgas, Rēzeknes, Rundāles, Salaspils,
Skrundas, Valmieras gadījumi).
Pašvaldība, aicinot komentēt iepriekš
apstiprināto saistošo noteikumu saturu, vērsās Heraldikas komisijā, kā arī pie Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas
(VARAM) pārstāvjiem, kas atbild par pašvaldību saistošo noteikumu apstiprināšanu.
VARAM Pašvaldību departamenta direktors savā atbildē pašvaldībai norādījis, ka
„Ģerboņu likuma 7.pants paredz reģistrēta ģerboņa īpašnieka izņēmuma tiesības.
Atbilstoši 7.panta pirmajai un otrajai daļai
ģerboņa īpašniekam ir izņēmuma tiesības
izmantot ģerboni un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai. Izņēmuma tiesības uz
ģerboni var nodrošināt ar tā reģistrāciju, un
par ģerboņa īpašnieku ir uzskatāma persona,
uz kuras vārda ģerbonis ir reģistrēts. Savukārt
Ģerboņu likuma 8.panta pirmā daļa paredz,
ka ģerboņa īpašniekam, uz kura vārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un nodot
lietošanas tiesības citām personām. Tādējādi
ministrijas ieskatā, ja ģerbonis ir reģistrēts uz
pašvaldības vārda, pašvaldība ir tiesīga saistošajos noteikumos noteikt ģerboņa lietošanas nosacījumus, tajā skaitā ierobežojumus
ģerboņa izmantošanai.” Pilns VARAM skaidrojums pieejams pašvaldības mājaslapā.
Ņemot vērā, ka pašvaldība bija izskatījusi vairāk nekā 15 citu pašvaldību saistošos

noteikumus par simboliku, kur noteikti tādi
paši vai līdzīgi ģerboņu un cita veida simbolikas lietošanas principi, pašvaldība lūdza
Heraldikas komisijas pārstāvi komentēt raidījuma „Bez tabu” sižetā sacīto, elektroniski
pielikumā nosūtot arī citu pašvaldību saistošos noteikumus. Atbildē Heraldikas komisijas
pārstāve rakstīja, ka komisijas kompetencē
nav komentēt apstiprinātus saistošos noteikumus, papildus norādot, ka noteikumu prasības nevarētu būt stingrākas kā likumā „Par
Latvijas valsts ģerboni”. Jāpiebilst gan, ka
VARAM savā atbildē pašvaldībai norādīja, ka
”likums ”Par Latvijas valsts ģerboni” ir attiecināms uz Latvijas valsts ģerboņa (lielā valsts
ģerboņa, mazā valsts ģerboņa un papildinātā mazā valsts ģerboņa) lietošanu, bet ne
uz pašvaldības ģerboņa un citas pašvaldības
simbolikas izmantošanu”.
Šī brīža apstiprinātajos saistošajos noteikumos par simboliku, atšķirībā no iepriekšējās
redakcijas, veiktas korekcijas, lai simbolikas
izmantošana iedzīvotājiem būtu pēc iespējas
saprotamāka. Kā viena no veiktajām korekcijām ir ieviestais simbolikas lietošanas pārejas
posms juridiskām un fiziskām personām. Ja
simbolika lietota pirms noteikumu spēkā stāšanās, fiziska persona to ir tiesīga izmantot
bez pašvaldības atļaujas līdz 2017. gada 30.
jūnijam. Pēc noteiktā termiņa fiziskas personas ir tiesīgas izmantot simboliku saskaņā ar
noteikumu prasībām, nepieciešamības gadījumā saņemot simbolikas komisijas atļauju.
Turpretī juridiskas personas drīkst bez atļaujas
lietot simboliku divus mēnešus pēc noteikumu spēkā stāšanās.
Svarīgi piebilst, ka noteikumos atrunāta

Par apkures sezonas
uzsākšanu un
siltumenerģijas tarifu
Ir pienācis rudens un ar 2016. gada 1.oktobri SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) uzsāk jauno 2016.-2017.
gada apkures sezonu Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes
pagastā. Par apkures sezonas uzsākšanu SIA klienti tika
informēti iepriekšējā mēneša rēķinos. Sakarā ar atsevišķu klientu jautājumiem par apkures pieslēgšanu no 2016.
gada 1.oktobra, SIA paskaidro, ka šāda rīcība pamatota ar
samērā zemo vidējo temperatūru, kā arī ar mitrumu, kas rodas dzīvokļos, kuros savlaicīgi netiek pieslēgta apkure. Atgādinām, ka daudzīvokļu mājās apkures sistēmas
ir automatizētas un darbojas atkarībā no āra gaisa temperatūras, tādējādi maksimāli
samazinot siltumenerģijas patēriņu. Māju dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības kopsapulcē
lemt par apkures pieslēgšanu citā, viņu izvēlētā datumā. Šādā gadījumā SIA iesniedzams kopsapulces protokols.
Šogad SIA ir veikusi būtiskus finanšu
līdzekļu ieguldījumus Lēdmanes katlu mājas
rekonstrukcijai, kuras rezultātā demontēti ogļu katli un uzstādīti divi jauni granulu
apkures katli, kā arī uzstādīts jauns skurstenis.
Kopējie ieguldījumi Lēdmanes katlu mājas
rekonstrukcijai ir lielāki par EUR 157000.00
(bez PVN). Lēmums par finanšu līdzekļu
ieguldīšanu Lēdmanes katlu mājā saistīts ar
mērķi samazināt siltumenerģijas tarifu.
Par siltumenerģijas tarifa samazināšanas pasākumiem SIA informē, ka ir veiktas visas no SIA nepieciešamās darbības tā
samazināšanai. SIA pēc 2015.gada finanšu
gada noslēgšanas 2016.gada janvārī apkopoja nepieciešamos finanšu datus un nekavējoties, t.i. 2016.gada februārī Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk
– SPRK) iesniedza jauno siltumenerģijas tarifa projektu. Tālākās darbības ir atkarīgas no
SPRK, un SIA nav iespējas ietekmēt šīs institūcijas darbību un paātrināt lēmumu pieņemšanu. Visu SPRK papildus pieprasīto informāciju SIA ir iesniegusi noteiktajos termiņos, bet
līdz jaunās apkures sezonas uzsākšanai SPRK
lēmums nav pieņemts. Tādējādi jauno apkures sezonu uzsākot, pagaidām tiks piemērots
spēkā esošais siltumenerģijas tarifs un tiklīdz tiks saņemts SPRK pozitīvs lēmums, SIA
nekavējoties informēs klientus, kā arī aprēķinus veiks pēc jaunā – samazinātā siltumenerģijas tarifa.
Ar cieņu,

SIA “Lielvārdes Remte”

divu veidu simbolu– ģerboņu un logotipa –
lietošana. Lielvārdes novada logotipu pašvaldība izstrādājusi Lielvārdes novada vārda
popularizēšanai. Līdz ar to logotipa lietošana nekomerciālos nolūkos nav jāsaskaņo,
izņemot gadījumus, ja to izvieto uz celtnēm
vai konstrukcijām. Savukārt, ja uzņēmējs
logotipu izmanto komerciālos nolūkos, tā
izplatīšanai jābūt saskaņotai ar simbolikas
komisiju.
Turpretī Lielvārdes novada, Lielvārdes pilsētas, Jumpravas un Lēdmanes pagastu ģerboņus bez atļaujas drīkst lietot pašvaldības
dome, pašvaldības izveidotās iestādes un
institūcijas, pašvaldības kapitālsabiedrības un
aģentūras, kā arī pašvaldības amatpersonas,
pildot amata pienākumus. Tāpat, kā noteikts
Ģerboņu likumā, ģerboņus bez saskaņošanas drīkst lietot arī enciklopēdijās un mācību līdzekļos, kā arī citos zinātniska un uzziņu
rakstura izdevumos. Ģerboņus bez papildu
saskaņojuma var lietot arī tad, ja Pašvaldība
ir oficiālais pasākuma/projekta atbalstītājs.
Ģerboni bez saskaņošanas ar Simbolikas
komisiju var lietot fiziskas personas personīgām vajadzībām un fiziskas un juridiskas personas, veidojot aktuālo notikumu apskatu,
izņemot, ja ģerboņu lietošana maldina par
lietotāja juridisko statusu, kā arī, ja ģerboņi
tiek lietoti komerciālos nolūkos vai nekomerciālos nolūkos produkcijas izgatavošanai un/
vai izplatīšanai. Svarīgi atcerēties, ka jebkura
veida simbolikas lietošanas gadījumos jāgarantē pienācīga cieņa.
Saistošie noteikumi par simboliku, kā arī
nolikums par Simbolikas komisiju stāsies
spēkā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas VARAM un to publicēšanas pašvaldības
izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Noslēdzot savstarpēju
vienošanos,
Lielvārdes novada
pašvaldība atbrīvo
izpilddirektoru
no amata
Trešdien, 28. septembrī domes
deputāti lēma par Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektora Raita
Jirgensona atbrīvošana no amata,
balstoties uz darbinieka un darba devēja savstarpēju vienošanos. Lēmums
pieņemts, pamatojoties uz izpilddirektora iesniegumu, kurā pausts
lūgums pārtraukt darba attiecības, kā
pēdējo darba dienu nosakot šī gada
6. oktobri.
Kā izpilddirektors norādīja domes sēdes
laikā, lēmums pieņemts pēc paša vēlmes. R. Jirgensons pateicās par līdzšinējo
sadarbību un viņam sniegto iespēju gan
domes deputātiem, gan arī pašvaldības
darbiniekiem un lūdza atbalstīt pieņemto lēmumu.
Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju no 2016.gada 7. oktobra uz laiku,
kamēr Lielvārdes novada dome apstiprinās pašvaldības izpilddirektoru, tika iecelta Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja
Līga Zariņa. Ārkārtas sēdē 6. oktobrī deputāti balsoja par atklāta konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora amata vietu un apstiprināja konkursa nolikumu.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja
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Projekta „Kopā varam” māju iedzīvotāji priecīgi par
dzīvojamo māju sabiedrisko zonu sakārtošanu
2016. gada maijā Lielvārdes novada pašvaldība izsludināja projektu konkursu „Dzīvojamo māju
publisko teritoriju labiekārtošana”. Tas paredzēja dzīvojamo māju sabiedrisko zonu sakārtošanu,
sabiedriskās drošības problēmu risināšanu un aktīvās atpūtas veicināšanu novada pašvaldību teritorijās. Kā stāsta projekta uzvarētāji – jumpravieši – un daudzdzīvokļu māju „Zvaigznītes”, „Saulstari” un ”Eglītes” iemītnieki ar kopēju iekšpagalmu, šī projekta izstrāde bija nozīmīgs ieguldījums
apkārtnes sakārtošanā.
Projektā atjaunoja vecos un
sadrupušos plākšņu segumus
pie „Eglīšu” un ”Saulstaru” māju
ieejām, kā arī uzstādīja atpūtas
soliņus un atkritumu urnas pie
visām mājām, kur to līdz šim nebija vai arī tās bija gaužām bēdīgā
izskatā.
Projekta īstenotāji – daudzdzīvokļu māju iemītnieki – sniedza arī
savu nesavtīgu ieguldījumu, darot
brīvprātīgo darbu, kas sniedza vēl
lielāku gandarījumu. Viņi pašu spēkiem klāja bruģi pie abu māju
ieejām, kā arī uzstādīja soliņus.

Vija K.: “Skaisti! Neticēju, ka mēs
to spēsim!”
Gunta Ā.: “Tagad vecākajai paaudzei būs kur apsēsties un atpūsties, nebūs jāuztraucas, ka aiz
vecajiem plākšņu segumiem var
paklupt. Padarītais stimulē jauniem
darbiem.”
Renārs Ā.: “Ja saņemas, tad visu
var. Pie mūsu mājām būtu ļoti vajadzīgs bērnu rotaļu laukums. Ceru,
ka gan jau arī tas būs!”
Projekta „Kopā varam” vadītāja Rudīte Onckule pauž pateicību
par izsludināto, vairāku gadu garu-

mā īstenoto projektu konkursu, kā
arī par iespēju, kas dota mājas
īpašniekiem. Projektam noslēdzoties arī citi iedzīvotāji atzina, ka
tas vienojis pozitīvām savstarpējām
attiecībām.
Projekta kopējās izmaksas bija
1870,81 EUR. No tām Lielvārdes
novada pašvaldības finansējums
– 1459.84 EUR, bet pašu projekta realizētāju līdzfinansējums –
410,97 EUR.

Rudīte Onckule,

dzīvojamās mājas
“Zvaigznītes” iedzīvotāja

Atjaunotais segums pie ieejas, soliņš un atkritumu urna – tas viss veidots
projekta ietvaros.

Lielvārdē un Lēdmanē uzstādīti jauni afišu stabi
Noslēdzies ar Rietumu bankas labdarības fonda atbalstu īstenotais pilsētvides attīstības projekts –
Lielvārdē un Lēdmanē uzstādīti 4 mūsdienīgi afišu stabi. Stabu izveide ir priecīgs notikums ne tikai
vizuālā noformējuma dēļ, bet arī tāpēc, ka līdz šim mūsu novada teritorijā afišu stabu nebija. Lai
gan atsevišķās vietās ir pieejami skaidu plāksnes ziņojumu dēļi, tie ir gan morāli, gan arī vizuāli
novecojuši.

Foto: Maruta Ruskule

Afišu stabu dizaina ideja radās
SIA „Laba vide”. Novada identitāti raksturojošo stabu noformējumu papildina mākslinieces Ineses
Ciprusas stilizētie Lielvārdes jostas raksti. Apaļais stabs ir izgatavots no stikla šķiedras materiāla,
un tam apvītas nerūsējošā tērauda
jostas ar izgrieztām Lielvārdes jostas rakstu zīmēm. Stabi ir aprīkoti ar LED apgaismojumu, lai informācija būtu izlasāma arī diennakts
tumšajā laikā.

Jaunie afišu stabi izvietoti uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem šādās vietās:
• Edgara Kauliņa alejā 5, pretī
veikalam „Aibe”, Lielvārdē.
• Pie Ausekļa un Lāčplēša ielas
krustojuma, Lielvārdē.
• Pie Rembates un Pumpura ielas
krustojuma, Lielvārdē.
• Pie ūdenstorņa Lēdmanē,
Lielvārdes novadā.
Uz afišu stabiem iedzīvotāji un
organizācijas varēs izvietot pla-

kātus, afišas, dažādus paziņojumus un sludinājumus. Ar ierastajām piespraudēm vai skavām
aktuālo informāciju pie jaunajiem
stabiem nav iespējams piestiprināt, jo staba virsma ir izgatavota no stiklšķiedras – izturīga
materiāla, kas ir īpaši piemērots
virsmai, kas atrodas pilsētvidē
un pakļauta dažādu laikapstākļu ietekmei. Sludinājumus pie
afišu staba iedzīvotāji var piestiprināt ar parasto vai abpusējo

līmlenti. Informācijas izvietošanas
saskaņošana ar pašvaldību nav
nepieciešama.
Afišu stabu uzstādīšanas būvdarbus veica SIA “RRKP būve”,
savukārt afišu stabus pēc arhitektes Ritas Dālbergas izstrādātā projekta izgatavoja SIA „OCT
composites”.
Projekta kopējas izmaksas ir 30
823,67 EUR, no tām 15 000,00 EUR
ir Rietumu bankas labdarības fonda
finansējums.
Projektu līdzfinansē Rietumu
bankas labdarības fonds un
Lielvārdes novada pašvaldība.

Egija Sniedzīte,

Lielvārdes novada pašvaldības
projektu vadītāja

Lielvārdes novada
pašvaldība izsludina atklātu
konkursu uz pašvaldības
izpilddirektora amata vietu

Pasniegs Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumus
„Goda Lielvārdietis” un „Atzinība”

Konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektora amata atbilstošāko kandidātu, kurš
nodrošinātu likumā ‘’Par pašvaldībām’’, pašvaldības saistošajos
noteikumos un domes lēmumos noteiktos izpilddirektora
pienākumus.

Ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumos tiek godināti tie, kuri izpelnījušies mūsu novadnieku atzinību, ilglaicīgi vai pat mūža garumā sniedzot ieguldījumu novada
attīstības un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Šogad Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumus „Atzinība” un „Goda Lielvārdietis” saņems kopumā seši novada iedzīvotāji. Aicinām ikvienu
ierasties svētku pasākumos, lai sveiktu šī gada apbalvojumu saņēmējus.

Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas pilsonis, kurš
iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu
atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem.

Apbalvojumu „Goda Lielvārdie
tis” saņems:
• Ārsta palīdze G. Tīcmanes
ģimenes ārsta praksē Alīna
Ancāne par mūža ieguldījumu
veselības aprūpes nodrošināšanā Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā.
Alīna Ancāne apbalvojumu
saņems Jumpravā 18. novembrī pulksten 18.00 Latvijas
Republikas 98. proklamēšanas
gadadienai veltītā pasākumā.
• Lielvārdes novada Lēdmanes
bāriņtiesas vadītāja Inese
Zaporožeca par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Lēdmanes pagasta bāriņtiesas darbā, un Lielvārdes novada
vārda popularizēšanu.
Inese Zaporožeca apbalvojumu saņems Lielvārdē 17.
novembrī pulksten 19.00 Latvijas
Republikas 98. proklamēšanas

Pieteikumus pieņem līdz 21. oktobra pulksten 11.
Plašāka informācija par pretendenta pamatpienākumiem un
nepieciešamajām prasmēm atrodama pašvaldības mājaslapā
www.lielvarde.lv.

Atgādinājums sportistiem
par pašvaldības atbalstu
sporta veicināšanai
Līdz 1. novembrim juridiskām un fiziskām personām un nevalstiskām organizācijām jāiesniedz budžeta pieprasījums Lielvārdes
novada pašvaldībā par atbalstu sporta veicināšanā.
Atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada pašvaldības budžetā
apstiprinātā finansējuma ietvaros.
Vairāk par atbalsta saņemšanas
nosacījumiem lasiet noteikumos

“Par pašvaldības atbalstu sporta
veicināšanai Lielvārdes novadā”,
kas pieejami pašvaldības mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā
Lielvārdes novada pašvaldībā.

gadadienai veltītā pasākumā.
• E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Velta Gobiņa par
mūža ieguldījumu jaunās paaudzes
izglītošanā vides jomā un Lielvārdes
novada vārda popularizēšanu.
Velta Gobiņa apbalvojumu
saņems Lielvārdē 17. novembrī
pulksten 19:00 Latvijas Republikas
98. proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā.
Apbalvojumu „Atzinība” saņems:
• Lielvārdes novada Mūzikas
un mākslas skolas direktores vietniece Ilze Cābe par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un
izglītības jomās, vides sakārtošanā
Jumpravas pagastā un Lielvārdes
novada vārda popularizēšanu.
Ilze Cābe apbalvojumu saņems
Jumpravā 18. novembrī pulksten 18.00 Latvijas Republikas 98.
proklamēšanas gadadienai veltītā
pasākumā.

• Lielvārdes novada Mūzikas
un mākslas skolas direktores vietniece Inese Medne par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides
sakārtošanā Jumpravas pagastā, un Lielvārdes novada vārda
popularizēšanu.
Inese Medne apbalvojumu
saņems Jumpravā, 18. novembrī
pulksten 18.00 Latvijas Republikas
98. proklamēšanas gadadienai
veltītā pasākumā.
• PII „Pūt, vējiņi!” audzinātājas palīdze Ināra Strēle
par ilggadēju un nesavtīgu
ieguldījumu Lielvārdes novada pirmsskolas vecuma bērnu
audzināšanā.
Ināra Strēle apbalvojumu
saņems Lielvārdē 17. novembrī
pulksten 19.00 Latvijas Republikas
98. proklamēšanas gadadienai
veltītā pasākumā.
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Jumpravas kapos jauna kapliča
Jumpravas kapos līdz šim bija sena koka būve, kas pildīja kapličas funkcijas. 2015. gadā Lielvārdes
novada pašvaldība piešķīra finanšu līdzekļus esošās kapličas atjaunošanas projekta izstrādei, bet
projekta izstrādes laikā tika konstatēts, ka esošo kapliču nav lietderīgi atjaunot, tāpēc tika izstrādāts
jaunas kapličas būvniecības projekts.
Kapličas projektēšanas un autor
uzraudzības darbus veica SIA
“I.Projekts” projektētāja Ingrīda

Priedīte, projekta un autoruzraudzības kopējās izmaksas ir 4981.92 EUR.
Lielvārdes novada dome 2016.

Senā koka būve, kas gadu desmitiem pildīja kapličas funkcijas.
Foto no pagasta pārvaldes arhīva

gadā piešķīra finanšu līdzekļus jaunas kapličas būvniecībai un būvuzraudzībai. Pašvaldības veikto
iepirkumu rezultātā tika noslēgts
līgums par kapličas būvniecību ar
SIA “Perfekt Būve” un līgums par
būvuzraudzību ar individuālo komersantu Raimondu Jansonu, līgumu
kopējā summa – 82729.44 EUR.
Kapličas kopējās izmaksas ir
88922.34 EUR, Lielvārdes novada
būvvalde Jumpravas kapu kapliču
pieņēma ekspluatācijā 2016. gada
29. septembrī.
Jumpravas pagasta pārvaldes
vārdā vēlos pateikt lielu paldies par
veiksmīgi realizēto projektu projektētājai Ingrīdai Priedītei, būvuzraugam Raimondam Jansonam, SIA
“Perfekt Būve” valdes priekšsēdētājam Viktoram Konstantinovam
un darbu koordinatoram Denisam

Jaunā kapliča. 				
Konstantinovam, kā arī Lielvārdes
novada domei par atbalstu un piešķirto finansējumu.
Īpašu paldies vēlos pateikt mūsu
novadniekiem Alvim Priedītim un
Edvīnam Zālītim par viņu sagādāto
un bezatlīdzības lietošanā uz kapličas būvniecības brīdi nodoto dzīvo-

Foto: Zane Aperāne

jamo vagoniņu – konteineru, kurā
Jumpravas kapsētas pārzine Regīna
Aleksandroviča varēja uzturēties
visu būvniecības laiku.

Līga Zariņa,

Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pagasta
pārvaldes vadītāja

Lielvārdes novada sociālais dienests aicina vecākus pieteikt
sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte
Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā īsteno
projektu, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldības varēs radīt plašu pakalpojumu
klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē, bet bērni ar
funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu
varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Tādējādi projekta ietvaros Latvijā
notiks deinstitucionalizācija – lielie institucionālās aprūpes centri tiks aizstāti ar sabiedrībā balstītiem
sociālajiem un ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem.
Viens no pakalpojumiem ir
atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Bezmaksas
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek sniegti Labklājības
ministrijas vadītā deinstitucionalizācijas (DI) procesa ietvaros katrā
plānošanas reģionā.
Līdz šī gada 31. oktobrim 113
Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos (arī Lielvārdes novadā) turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funk-

cionāliem traucējumiem, kam ir
noteikta invaliditāte, varētu saņemt
sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam
no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit reizēm.
Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez
maksas varēs apmeklēt līdz diviem
dažādiem speciālistiem.
Sociālā rehabilitācija ir pasāku-

mu kopums, kas palīdz bērnam
sadzīvot ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un
mācīties dzīvot sabiedrībā. Sociālo
rehabilitāciju veic tādi speciālisti
kā, piemēram, psihologs, logopēds,
reitterapeits, hidroterapeits. Tāpat
būtisks ir arī atbalsts vecākiem, piemēram, psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, izglītojošās atbalsta grupas.
Pēc pieteikšanās beigām – sākot
no 2016. gada novembra – katra

bērna ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai
ergoterapeits un sociālais darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus
bērnam būtu jāsaņem atbilstoši
viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs 2,5 līdz 3 stundas atkarībā no bērna spējām, turklāt šajā
laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk
noslogots.
Ar ES fondu finansējuma atbalstu DI procesa ietvaros tuvāko gadu
laikā Latvijas pašvaldības, tai skaitā arī Lielvārdes novada pašvaldībā, varēs radīt plašu pakalpojumu
klāstu, lai bērni, kas šobrīd dzīvo
sociālās aprūpes centros, varētu
augt ģimeniskā vidē un bērni ar
funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo rehabilitāciju

savā pašvaldībā. Savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem
atbilstoši savām iespējām un ar
speciālistu atbalstu varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev
piemērotu darbu.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pakalpojumam līdz šī gada
31. oktobrim Lielvārdes novada sociālajā dienestā, Raiņa ielā
11a, Lielvārdē, tālrunis 6502837,
65053269, kā arī pie Lēdmanes
pagasta sociālajām darbiniecēm
(tālrunis 65058632), Jumpravas
pagasta sociālajām darbiniecēm
(tālrunis 65057414).

Vita Saleniece-Šmaukstele,
Lielvārdes novada
sociālā dienesta
Sociālā dienas aprūpes
centra vadītāja

Nekustamā īpašuma izsoles

Nekustamā īpašuma izsoles

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:

Īpašums Adrese

Platība

Sākumcena Solis Drošības
Izsole
(EUR)
(EUR) nauda (EUR)

Dzīvoklis Avotu iela 9 - 63, 30,9 m2 4230
Lielvārde
Dzīvoklis Spīdolas
27,5 m2 4060
iela 4 - 14,
Lielvārde
Dzīvoklis Spīdolas iela
26,4 m2 4300
4 – 25,
Lielvārde

200

423

200

406

200

430

16.11.2016.
plkst. 11.00
16.11.2016.
plkst. 13.00
16.11.2016.
plkst. 14.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai
Lielvārdes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālr. 65020839, e-pasts: dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300. kab.) no sludinājuma
publicēšanas dienas līdz 2016. gada 15. novembrim plkst. 15.00.

Nomas tiesību rakstiska izsole
Lielvārdes novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413 001 0391 005, nedzīvojamo telpu 51,7 m2 platībā , nomas tiesību pirmo rakstisko izsoli, nosakot izsoles
sākumcenu EUR 2,35 (divi eiro un trīsdesmit pieci centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un nomas termiņu pieci (5)
gadi.
Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem līdz 2016.
gada 18. oktobra pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, vai pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv.

Īpašums

Adrese

Zemes gabals

Gaismas iela 2C, 1664 m2 8100
Lielvārde
Smilgu iela 8B,
1669 m2 8000
Lielvārde

Zemes gabals

Platība

Sākumcena Solis Drošības
Izsole
(EUR)
(EUR) nauda (EUR)
300

810

300

800

16.11.2016.
plkst.09.00
16.11.2016.
plkst.10.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes
novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, tālr.
65020839, e-pasts: dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300. kab.) no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 15. novembrim plkst. 15.00.

Kustamās mantas izsole
Lielvārdes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo
mantu – lietotu autobusu MAN, modelis FRH 422, tips – pasažieru autobuss, valsts reģ.
Nr.FP7873, pirmās reģistrācijas datums 18.04.1997., odometra rādījums 820682 km,
TA termiņš ir 21.10.2016., degviela – dīzeļdegviela, dzinēja jauda – 294 kW, par izsoles
nosacīto sākumcenu EUR 12040,00, izsoles solis EUR 50,00.
Drošības nauda 10% no mantas nosacītās sākumcenas EUR 1204,00 un izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00 iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas kontā:
LV19HABA0551026635681, a.s. Swedbank, HABALV22, ar norādi Autobusa MAN izsole.
Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2016.
gada 19. oktobrī pulksten 14.00.
Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2016.gada 18.oktobrim pulksten 15.00.
Izsolāmo mantu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29338112.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) vai pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv sadaļā “Izsoles”.
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Jauna iespēja Lielvārdes novada ģimenēm – īslaicīgs sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums “Atelpas brīdis”
Paplašinot pakalpojumu klāstu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar
īpašām vajadzībām vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot), Lielvārdes
novada sociālais dienests aicina vecākus pieteikties jaunam pakalpojumam – “Atelpas brīdis”.
Pakalpojums “Atelpas brīdis” tiek
piedāvāts Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta
ietvaros, un šobrīd tiek apzinātas
Lielvārdes novada ģimenes, kurām
var sniegt palīdzību.
Lielvārdes novada sociālais dienests piedāvā minēto sociālo
pakalpojumu saņemt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē “Gaiļezers” Juglas ielā 20, kur

tiek nodrošināta bērniem draudzīga, pieejama vide un sociālo pakalpojumu kvalitāte atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Bērns saņems profesionālu
aprūpi līdz 30 diennaktīm gadā,
savukārt ģimene tikmēr iegūst
atelpas brīdi personiskajām vajadzībām un garīgās labklājības stabilizēšanai. Bērns var uzturēties
visu diennakti vai tikai dienas

vai nakts laikā, atbilstoši vecāku
vēlmēm.
Kāds ir “Atelpas brīža” pakalpojuma mērķis?
Nodrošināt bērniem ar īpašām
vajadzībām īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā – uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes, nodrošināt saturīgu brīvā
laika pavadīšanu, vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot bērnu piederīgos no
aprūpes pienākumu veikšanas.
Kas ietilps pakalpojumā?
Četrreizēja ēdināšana, diennakts
uzraudzība, pašaprūpes nodrošināšana, saturīga brīvā laika pavadī-

šana, pastaigas, sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas.
Kā saņemt pakalpojumu?
Pakalpojums tiek sniegts bez
ģimenes ienākumu izvērtēšanas un
pilnībā bez maksas.
Lai saņemtu nosūtījumu uz pakalpojumu, lūdzam vērsties Lielvārdes
novada sociālajā dienestā atbilstoši
dzīvesvietai, kur sociālais darbinieks
sagatavos nepieciešamos dokumentus pakalpojuma saņemšanai.
Līdzi jāņem dokuments, kas
apliecina bērna pārstāvības tiesības, un Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas

atzinums par to, ka bērnam piešķirta invaliditāte, vai bērna invaliditātes apliecība.
Sīkāka informācija un pieteikšanās Lielvārdes novada sociālajā
dienestā Raiņa ielā 11a, Lielvārdē,
tālrunis 6502837, 65053269, kā arī
pie Lēdmanes pagasta sociālajām
darbiniecēm, tālrunis 65058632,
Jumpravas pagasta sociālajām darbiniecēm, tālrunis 65057414.

Vita
Saleniece-Šmaukstele,

Lielvārdes novada sociālā dienesta
Sociālā dienas aprūpes centra
vadītāja

“Zvaniņa” dzimšanas dienas nedēļa aizvadīta sirsnīgā gaisotnē
Šogad pirmsskolas izglītības iestādei ,,Zvaniņš” apritēja 39 gadi.
Svētkus svinējām visas nedēļas garumā.
Lai dzimšanas diena būtu nosvinēta godam, pirmdienas rītā mazie
un lielie “Zvaniņa” iemītnieki nesa
dažādas rudens veltes, lai darinātu
“Zvaniņa ziedu paklāju”, kurš tapa
ļoti krāšņs un priecēja mūs visas
nedēļas garumā.
Otrdien, 20. septembrī, īstajā
dzimšanas dienā bērnus un darbiniekus priecēja I. Lipska ar koncertprogrammu “Prieka vitamīns”. Visi
kopā dziedājām un dejojām.
Trešdien pie mums ciemojās Lielvārdes novada Mūzikas un

mākslas skolas audzēkņi ar koncertu ”Gadalaiki”. Skolotājas I. Cābe,
I. Medne un viņu audzēkņi bija
parūpējušies par dažādiem pārsteigumiem. Izsakām pateicību par
sirsnīgo un pārsteigumiem bagāto
koncertu!
Ceturtdien skolotājas T. Vilciņa
un L. Beļinska parūpējās par
sportisku gaisotni, noorganizējot
“Olimpisko dienu”. Rīta cēliens
bija aizraujošs un sportiskām aktivitātēm bagāts.
Piektdien katra grupiņa pēc

saviem ieskatiem svinēja pirmsskolas izglītības iestādes dzimšanas dienu. Vienā grupiņā tā bija
radošā, otrā – dziedošā, citā – rotaļu diena.
Noslēdzot dzimšanas dienas
nedēļu, mēs devāmies uz Rīgas
Zoodārzu. Ekskursija bija kā balva
par piedalīšanos makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. Šis
ceļojums bija aizraujošs jau tādēļ,
ka ceļā devāmies ar autobusu.
Zoodārzā iepazināmies ar dzīvniekiem, putniem, kukaiņiem. Paldies
autobusa vadītājam P. Ivuškānam
par vizināšanu. Ekskursija bija emocijām pārbagāta.

“Zvaniņa” iemītnieku darinātais ziedu paklājs. Foto no PII “Zvaniņš” arhīva
Paldies bērnu vecākiem par aktīvu atbalstu makulatūras vākšanas
konkursā.
Dzimšanas diena tika nosvinēta sirsnīgā gaisotnē. Uz tikšanos

nākamgad, kad svinēsim jau apaļus
četrdesmit!

Laura Ražinska

VPII “Zvaniņš” vad. vietn.
izglītības jomā

LIELVĀRDES NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Lielvārdē 2016. gada 31. martā
Nr. 10
(protokols Nr.7, punkts Nr.3)
Precizēti ar Lielvārdes novada domes 2016. gada 28. septembra lēmumu Nr. 469

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr. 8
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12 panta pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2012. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu ar vārdiem:
“Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu”;
2. papildināt ar 5.2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
5.2.9. Atrakcijas, loterijas, prezentācijas 4.20/dienā
3. papildināt ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
„7.1 Nodevai ielu tirdzniecībai pasākumu norises laikā Jumpravas vai Lēdmanes pagastā, tai skaitā gadatirgos (5.punkts), tiek pielietots koeficients 0.5.”
4. papildināt ar 8.2 punktu šādā redakcijā:
“8.2 Nodevu par sabiedriskas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās nemaksā, ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Lielvārdes novada pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.”
Domes priekšsēdētājs I. Balodis

Lielvārdes novada domes 2016. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Īss projekta satura izklāsts

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas attiecībā uz piemērotajām procedūrām par tirdzniecības nodevu piemērošanu, kā arī paplašina personu
loku, kas atbrīvojams no nodevu maksāšanas.
Saistošie noteikumi precizē tirdzniecības atļaujas saņemšanas kārtību gadatirgos, tādejādi samazinot birokrātiskās procedūras. Noteikumi ir
papildināti ar nodevas likmi par atrakciju un loteriju tirdzniecību, kas uzskatāma par pakalpojumu tirdzniecību pasākumu laikā.
Ņemot vērā pašvaldības pagastu iedzīvotāju ierobežotās iespējas izvēlēties iespējami plašāku preču klāstu un lai veicinātu tirgotāju
ieinteresētību piedalīties gadatirgos Jumpravā un Lēdmanē, nodevai tiek pielietots koeficients 0.5.
Lai sekmētu pašvaldības autonomo funkciju „sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu” paredzēts no nodevas atbrīvot pašvaldības uzaicinātos sadarbības partnerus pasākumu organizēšanā, savukārt sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumiem pašvaldības organizēto pasākumu laikā būs saistoši konkrētā pasākuma organizēšanas noteikumi un samaksas kārtība.
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo kopējais pašvaldības nodevu īpatsvars budžeta ieņēmumos sastāda 0.05%.
Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi atvieglos administratīvās procedūras attiecībā uz tirdzniecības atļauju saņemšanu gadatirgos.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē, projekts tiks publicēts
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv , un tiks apkopoti un izvērtēti sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi.
Domes priekšsēdētājs I. Balodis
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Numura tēma
Novadnieki runā

Kā jūs vērtējat
pašvaldības
policijas darbu
novadā?
Sandra,

divu
bērnu
māmiņa,
pārdevēja
- Ar pašvaldības policiju man ir iznācis tikties pagājušajos Lielvārdes svētkos. Un biju ļoti priecīga, kad
policists pats man pienāca klāt,
redzot, ka ar sava mazākā bērna
ratiņiem īsti netieku no vietas
Rembates parkā. Lielais puika
bija saniķojies un tad nu es tur ar
vienu bērnu pie rokas, bet otru
ratiņos kūņojos. Policists man
palīdzēja aizstumt ratiņus līdz
asfaltam. Paldies viņam!

Ilze,

pensionāre

- Kādreiz jau
gribētos, lai to policistu būtu vairāk. Man arī te nama kāpņu telpā
un pagalmā bieži daži kaimiņi
skandalējas un atstāj visur savas
izdzertās pudeles. Vajadzētu kārtībai sekot vairāk, tad arī mums,
Lielvārdē, būtu tīrāks.

Rihards,

Uldevena
pils apmeklētājs no Cēsīm

- Mēdz teikt, ka par katru vietu
spriež pēc policijas. Bieži nebija nācies pašam uzrunāt policistus, bet tās pāris reizes, kurās tā
bija jādara, nebiju īpaši gandarīts. Policists jau nav sodītājs, bet
gan zināmā mērā servisa darbinieks. Patīkami, ka Lielvārdē, kur
vērsos pēc palīdzības pie policista – prasīju kā nokļūt man vajadzīgajā vietā –, policists ne tikai
izstāstīja ceļu, bet arī aizveda
līdz galapunktam.

Mārīte,

amatniece un kursu
pasniedzēja

- Es bieži piedalos dažādos tirdziņos, kur tirgojos ar savu produkciju – māla un koka izstrādājumiem, tāpēc ar policistiem,
kuri kontrolē notiekošo, sastopos gan Lielvārdē, no kurienes
esmu pati, gan citur. Varu salīdzināt. Un man ir gandarījums,
ka mūsējie vienmēr ir laipni. Un
pat tad, ja kāds sīkums nav kārtībā, tad uzreiz neraksta protokolus, bet gan izstāsta, kas man ir
jādara, lai viss būtu kārtībā.
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Pašvaldības policijai novadā
ir laba un kompetenta komanda
Mēdz teikt, ka ielas, ceļi un policija ir katras pilsētas un katra novada vizītkarte. Un patiesībā pat nav svarīgi, vai ielu un ceļu savešana
kārtībā ir novada vai valsts iestāžu kompetence, vai cilvēks formā pārstāv novada pašvaldību vai Valsts policijas struktūras. Iedzīvotāju
un novada viesu acīs galvenais ir, lai „vizītkartes” būtu kvalitatīvas. Un, protams, būtu pamatots iemesls ar savām „vizītkartēm” lepoties.
Domājams, ka vismaz ar vienu
„vizītkarti” Lielvārdes novadā ir
iemesls lepoties – Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbs tiek
novērtēts, un – kā vērtē gan pašvaldībā, gan pašā kārtības sargu
„štābā” – novada pašvaldības poli-

cijā strādā laba un kompetenta
komanda. Kā ar humoru saka novada pašvaldības policijas priekšnieks
Rihards Bērzkalns, cilvēkiem ir jāzina un jāsaprot, ka viņi jebkuros
apstākļos var vērsties pie cilvēka formā pēc palīdzības, tāpēc,

piemēram, vecākiem nevajadzētu baidīt savus bērnus ar policiju, sakot: ja slikti uzvedīsies, tad
tevi paņems policists: „Policists nav
ļaunā ragana no pasakas, kas ņem
nepaklausīgos mazuļus, bet gan
palīgs. Palīgs jebkuram iedzīvotā-

jam un jebkuram novada viesim,”
tā Rihards Bērzkalns, pašvaldības
policijas šefs. Šodienas „Lielvārdes
Novada Ziņu” numurā iepazīstinām
ar novada pašvaldības policiju, tās
priekšnieku un pašvaldības policijas darbu.

Rihards Bērzkalns:
„Darbs policijā vairākumam
manu darbinieku ir aicinājums.”
Rihards Bērzkalns darbu Lielvārdes novada pašvaldības policijā
(LNPP) sācis šī gada maijā. Tātad var droši teikt, ka aiz muguras
ir pirmās 100 iepazīšanās dienas, un varam runāt par pirmajiem
secinājumiem, iespaidiem par novadu un kārtības nodrošināšanu
tajā. Intervijā „Lielvārdes Novada Ziņām” Rihards Bērzkalns stāsta
par sevi un novada pašvaldības policijas darbu.
Pašvaldības policija bieži vien
ir pirmā katra novada vizītkarte
– problēmu gadījumos tieši pašvaldības policisti bieži ir pirmie,
ar kuriem nākas saskarties. Kas
ir tie cilvēki, kuri pilda dienestu
novada pašvaldības policijā?
Vispirms gribu teikt, ka varu
būt lepns par saviem policistiem
– mums ir ļoti laba un kompetenta komanda. Visi mūsējie ir kārtīgi
lielvārdieši, kuri, pirmkārt, labi pārzina novadu, tā ikdienu un iedzīvotājus. Un, otrkārt, lai arī mūsu
policistiem ir dažādas personīgās
intereses un nodarbošanās, darbs
policijā vairākumam darbinieku ir
aicinājums – viņiem rūp drošība un
kārtība Lielvārdes novadā. Tas ir ļoti
būtiski.

noskaidrot vainīgo. Taču cilvēkiem
ir jāzina, ka viņiem jebkurā gadījumā ir iespēja ar jebkuru problēmu
vērsties pie cilvēka formas tērpā,
saņemot atbilstošu palīdzību.

Bieži, runājot par policiju un
tās darba metodēm, publiskajā
telpā tiek uzsvērts, ka policisti
jau tikai sodot un pildot budžetu
ar iekasētajām soda naudām. Kā
jūs oponētu šādam problēmas
uzstādījumam?
Atsauksmes par policijas darbu
nekad nebūs viennozīmīgas, vienalga, vai runa ir par pašvaldības,
Valsts vai Ceļu policiju. Tiem, kurus
saucam pie administratīvās atbildības, visbiežāk vienmēr policisti
būs „sliktie”, un viņi policijas darbu
saistīs ar sodīšanu un budžeta pilNo ierindas iedzīvotāja vai dīšanu. Bet tiem, kuriem policija ir
novada viesa viedokļa policija ir palīdzējusi, protams, viedoklis būs
un paliek policija, tātad būtībā ir cits. Tiem viss būs kārtībā. Tā teikt,
vienalga, kādā tā nebūtu struk- tās negatīvās balsis jau vienmēr
tūrā – pašvaldības, valsts vai vēl būs skaļākas. Policijas darbs vienkādā citā tiesībsargājošo instan- mēr visos laikos ir vērtēts duāli. Ja
ču kategorijā. Kā jūs tā vien- policists ir kādu izglābis no nelaikāršos
vārmes un palīdzējis, tad ir pateicīdos rakstuba. Bet ja ir sastādīts protokols un
rotu atšķirīuzlikts sods, protams, visticamāk
bu starp pašbūs sūdzība par to, ka policisti nav
valdības un
bijuši uzdevumu augstumos.
Valsts policijas
Laikam tāpēc policija gan
funkcijām un
uz komplimentiem,
Uz pārkāpēju
pienākumiem?
gan kritiku skaPavisam
tās samērā piejāpaskatās kā uz
vienkāršosardzīgi un bez
„skolēnu”, uz kuru
ti atšķirību var
īpašas ažiotājau patiesībā nedrīkst
skaidrot
tā:
žas. Šajā ziņā
dusmoties, bet kuram
pašvaldības
mēs Lielvārdē
policija nodargan vispirms
ir jāpalīdz tikt galā
bojas ar drošības
cenšamies visas
ar radušos
un kārtības nodroproblēmas atrisisituāciju.
šināšanu sadzīvē
nāt preventīvu pārun publiskos pasākurunu ceļā. Protams, ja
mos, tādu esošu nekārtās nepalīdz un pārkāpumi
tību novēršanu, kuras ir iespējams tiek izdarīti atkārtoti, tad gan turpikonstatēt bez īpašas izmeklēšanas nām sarunu jau gana formālā ceļā
Latvijas Administratīvo pārkāpumu – tā, kā to nosaka LAPK.
kodeksa (LAPK) ietvaros, bet Valsts
policijas kompetence ir izmekCik liela ir Lielvārdes novada
lēt pārkāpumus un noziedzīgus pašvaldības policija?
nodarījumus, kuri ir paredzēti gan
Manā pakļautībā ir tikai seši
LAPK, gan Krimināllikumā (KL), un darbinieki, kuri strādā mai-

Lielvārdes novada pašvaldības policijā strādā seši darbinieki, kuru
uzdevums ir rūpēties par drošību un kārtību novadā.
ņās pa diviem, uzturot kārtību
visā Lielvārdes novadā ar aptuveni 11000 iedzīvotājiem. Ņemot
vērā šo pieticīgo darbinieku skaitu,
nevaru līdz galam prasīt policistiem
vienlaicīgi būt visā novadā, taču
paveikto darbu lūdzu izdarīt ar augstu atbildības sajūtu.
Bieži ziņās tiek teikts: pašvaldības policisti aizturējuši kādu
pārkāpēju un nodevuši tālāku
procesuālo darbību veikšanai

Valsts policijai. Kā vērtējat sadarbību ar Valsts policiju?
Varu teikt tā: komunikācija ar
Valsts policiju mums ir ļoti kon
struktīva, turklāt tā notiek dažādos
līmeņos.
Varbūt iepazīstināsim „Liel
vārdes Novada Ziņu” lasītājus ar
jums kā policijas šefu. Kāda ir
bijusi jūsu iepriekšējā saistība ar
tiesībsargājošajām instancēm un
darbu policijā?

LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Atrašanās vieta:
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads
Tālruņi informācijai:
26538811, 65054477, 28668872
E-pasts:
lppolicija@lielvarde.lv
Dežūrtālrunis policijas darba laikā:
26538811
Dežūrtālrunis ārpus darba laika:
110
Darba laiks:
katru dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas)
no pulksten 8:00 līdz 24:00
LNPP priekšnieka pieņemamie laiki iedzīvotājiem:
katru darba dienu, iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku
pa tālruni 28668872.

Numura tēma
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Gadījumi iz dzīves
Pašvaldības policijas rūpju lokā ir daudzi
un dažādi jautājumi – gan tādi, kas saistīti
ar mieru un kārtību iedzīvotāju īpašumos,
gan sabiedrisko pasākumu laikā, gan
kārtības nodrošināšanā ikdienā. Tomēr
arī policistu ikdienā ir izsaukumi, kuri
nereti atšķiras no ierastā un dažkārt var
pat izraisīt smaidu. Jāuzsver, ka Lielvārdes
novada pašvaldības policija ar vislielāko
nopietnību izturas pret jebkuru iedzīvotāju ziņojumu un vienmēr steidzas palīgā.
Lūk, daži „gadījumi iz dzīves”:

Rihards Bērzkalns, jau gandrīz pusgadu esot pašvaldības policijas priekšnieka amatā, novadniekus vērtē kā cilvēkus ar savu un neatkarīgu
skatījumu uz norisēm.									
Foto: Zane Aperāne
Pirms darba Lielvārdes novada pašvaldības policijā četrus gadus strādāju
Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā (IeVP),
kur guvu pieredzi un vispārējo priekšstatu
par tiesībsargājošo instanču darbu. Protams,
darbs pašvaldības policijā stipri atšķiras no
darba IeVP, jo galvenokārt LNPP man ir
saskarsme ar vienkāršiem iedzīvotājiem,
kuriem aiz neuzmanības vai dažkārt tīšuprāt
ir sanācis pārkāpt kādu no LAPK punktiem.
Un tad mans uzdevums ir konstatēt šī pārkāpuma smagumu, bet IeVP pamatā ir jau
notiesāti noziedznieki, kuriem tiesa ir piespriedusi brīvības atņemšanu par kādu no
Krimināllikumā paredzētajiem pantiem. Tā
tiešām ir atšķirība. Taču pēc būtības situācija nav mainījusies, jo es turpinu strādāt ar
cilvēkiem, kuri tā vai citādi nav respektējuši Latvijas Republikas normatīvo regulējumu. Šajā darbā, nenoliedzami, man palīdz
mana pedagoģiskā izglītība un, protams, arī
maģistra grāds jurisprudencē, kas noteikti ir
palīgs policijas priekšnieka darbā.
Zināmā mērā jau policista darbs arī ir ar
„pedagoģisku ievirzi”...
Jā, skolotāja diploms man ļauj uz pārkāpēju paskatīties kā uz „skolēnu”, uz kuru jau
patiesībā nedrīkst dusmoties, bet kuram ir
jāpalīdz tikt galā ar radušos situāciju.
Kāda ir jūsu saistība ar Lielvārdi un
Lielvārdes novadu?
Kā jau minēju, mana pirmā izglītība ir
pedagoģiskā, respektīvi, pirms darba IeVP
esmu strādājis Ķeguma komercnovirziena
vidusskolā par skolotāju, tad nu varētu teikt,
ka vecais Ogres rajons, kurā ietilpa arī tagadējais Lielvārdes novads, man ir pazīstams
no šāda skatu punkta.
Ja būtu īsi jāraksturo jūsu iespaids par
novadu, par novada iedzīvotājiem, tad
kāds būtu šis raksturojums?
Ziniet, šādi izvērtējumi vienmēr ir visai

PAŠVALDĪBAS POLICIJA AICINA PIEVĒRST UZMANĪBU,
LAI NENONĀKTU POLICIJAS REDZESLOKĀ

par savu personisko drošību arī paši.
• Rūpējieties
Ievērojiet
sabiedriskās
un drošības noteikumus publiskos pasākumos.
• Rūpējieties par bērniemkārtības
– neatstājiet tos bez uzraudzības,
•nodrošiniet bērniem drošu velosipēdu,
skrituļdēli vai skrituļslidas,
vienmēr esiet informēti, kur bērni atrodas.
Nelietojiet alkoholiskos dzērienus publiski vietās, kur tas nav paredzēts,
neatrodieties sabiedriskā vietā cilvēka cieņu pazemojošā stāvoklī.
Uzvedieties pieklājīgi, bez agresivitātes un ieturēti ar
līdzcilvēkiem un kaimiņiem, ja rodas kādas problēmas, tad
vispirms mēģiniet tās izrunāt un nonākt pie vienošanās.
Ja ir radušās problēmas, nekautrējieties lūgt cilvēka
formā – pašvaldības policista palīdzību.

•
•
•

nosacīti, jo tie vienmēr būs subjektīvi, turklāt ir jārespektē arī neilgais laika posms,
kuru es atrodos Lielvārdes novadā, kaut gan,
neraugoties uz iepriekš minēto, zināms viedoklis jau ir izveidojies. Lielvārdes pilsēta
un Lielvārdes novads kopumā, protams, nav
gandrīz nemaz līdzīgs citām apdzīvotām vietām Latvijā, tas ir savdabīgs, jo pamatiedzīvotājiem uz visām norisēm ir savs un neatkarīgs skatījums. Un tas ir ļoti labi, lai arī dažkārt
šāds lokālpatriotisms mēdz radīt zināmas
domstarpības. Tās tad arī cenšamies risināt.
Ja jums būtu jānosauc kādas pašvaldības policijas kompetencē esošas lietas,
tad kuras jūs minētu? Noteikti ir arī tādi
izsaukumi, kas darbu policistiem padara
arī „jautrāku”?
Varbūt tos nevarētu definēt tieši ar vārdu
„jautrāks”, bet man amizanti šķiet tie gadījumi, kad kaimiņi savā starpā eskalē kaut
kādu skaļu konfliktu. Bet kad es vai policists
viņiem jautā – sakiet, kas tad īsti notika un
kāpēc šis strīds sācies, tad parasti konfliktā iesaistītajiem tā īsti nav skaidrs, kas tad
ir kalpojis par šī „uzliesmojuma” sākumu.
Vēl kāda nianse no mūsu darba ikdienas –

pašvaldības policisti kontrolē arī valsts
karoga izmantošanu un izkāršanu pie
mājām svētku reizēs. Ziniet, to būtu pat
amorāli atgādināt, bet ir cilvēki, kuri
nejaudā izkārt karogu pat piemiņas dienās. Un tad būtu jautājums viņiem: kas
jūs esat par latviešiem un cik daudz
jums nozīmē Valsts un Atmoda.
Kā vērtējat sevi policijas šefa
amatā?
Pirmkārt, cenšos godprātīgi darīt
savu darbu. Otrkārt, policijas priekšnieka amats prasa nemitīgu kontaktu ar
iedzīvotājiem, tāpēc cenšos būt pietiekami izprotošs – gan pret pārkāpējiem,
kam gadījies, piemēram, nejauši pārkāpt LAPK normatīvus, gan jebkuru citu,
kas vērsies pie pašvaldības policijas pēc
palīdzības. Bet savu vadības stilu laikam
es noteikti nenosauktu par autoritatīvu
un diktatorisku – visi jautājumi noteikti vispirms ir risināmi sarunās un diskusijās.

Ainars Vladimirovs,

“Lielvārdes Novada Ziņas”

Saņemta informācija par klaiņojošiem labradoriem uz ielas Lielvārdē. Tā kā suņi bija čipoti, tad ar veterinārārsta palīdzību noskaidroti suņu īpašnieki, un suņi nodoti saimniekam, kam izteikts aizrādījums par dzīvnieku
nepieskatīšanu.
•••
Pateicoties iedzīvotāju vērībai pašvaldības
policijas darbiniekiem uz karstām pēdām izdevies aizturēt autodegvielas zagļus, kas zaga
degvielu no Raiņa ielas pagalmos novietoto
automašīnu bākām. Pēc īsas pakaļdzīšanās aizturēta viena persona, bet nākamās dienas rītā
– arī pārējās personas, kas iesaistītas zādzībās.
•••
Saņemta iedzīvotāju sūdzība, ka Avotos pašvaldības policijai labi zināma persona atkal atrodas sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā
stāvoklī. Minētais kungs kārtējo reizi aizturēts.
•••
Saņemts izsaukums no Valsts policijas Ogres
dežūrdaļas, ka mediķu brigādei Slimnīcas ielā
nepieciešama palīdzība agresīvi noskaņotas
personas savaldīšanai. Persona bruņojusies ar
nazi un cirvi, bet pēc liecinieku sniegtās informācijas, minētajai personai mājās esot arī šaujamieroči. Pēc policijas darbinieku palīdzības
mediķi agresīvo vīrieti nogādāja ātrstniecības
iestādē, bet šaujamieročus – policisti nogādāja drošībā.
•••
Saņemta informācija par kādu kungu, kurš
krūmos pie Lielvārdes stacijas atrodas cilvēka
cieņu aizskarošā stāvoklī. Kungam līdzi bijis interesants „piederumu komplekts” – prezervatīvi,
lubrikants, binoklis, metamais nazis, dažādas
tabletes un dzērieni, kā arī „sprigulis”. Kungs
nogādāts dežūrdaļā.
•••
Saņemta savstarpēji nesaistīta informācija
par trim personām, kas bija apmaldījušās un
nespēja nokļūt mājās. Divas personas nogādātas to dzīvesvietās Lielvārdē un Skrīveros, bet
apmaldījies sirmgalvis – nodots radiniekiem.
•••
Saņemta informācija no iedzīvotājiem, ka
pašvaldības policijai labi zināmi brāļi bezpajumtnieki iedzīvotāju dārziņos lasot gurķus un
tomātus. Abas personas aizturētas un nogādātas patversmē.
•••
Pēc saņemtā izsaukuma policisti ar ugunsdzēšamo aparātu dzēsuši aizdegušos matraci
Raiņa ielā.
•••
Saņemta kārtējā kaimiņu sūdzība, ka
Lielvārdes pilsētā atkal klaiņo zirgi, kas izbradājot kaimiņu dārzus. Zirgu saimniecei sastādīts
administratīvais protokols.
•••
Saņemta informācija par kāda Kurmju ielas
iedzīvotāja bezatbildīgo rīcību, nostiepjot pāri
ceļam dzeloņdrāti, kā rezultātā savainojumus
guvis ar velosipēdu braucošs bērns. Valsts policija veic notikušā pārbaudi.
•••
Lēdmanē govju ganāmpulks izbradājis kaimiņu īpašumu. Uzsākta administratīvā lietvedība, kuras laikā kaimiņi vienojušies par izlīgumu.
•••
Pēc Valsts policijas lūguma viss pašvaldības policijas personālsastāvs trauksmes režīmā iesaistīts no Valsts policijas Ogres iecirkņa izolatora izbēguša noziedznieka meklēšanā
Lielvārdes novada teritorijā.
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Novada aktualitātes

Dzejas pēcpusdiena
“Nāc man līdz...”
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Kā latviešu tradīcijas
var ienākt ģimenē?
Atbilde ir vienkārša – kopā mācoties un pēc tam izdzīvojot un svinot tuvinieku un draugu pulkā!

No kreisās: dzejniece Inese Tora sveicina pasākuma apmeklētāju, māksliniece Solveiga Kļaviņa sarunājas ar dziesmu autori Inesi Neretu.
Foto no bibliotēkas arhīva
Jau vairāk nekā piecdesmit gadus rudeni Latvijā atzīmē Dzejas
dienas. Šogad Dzejas dienu moto – “Dzeja pavedina”. Tas ir
aicinājums uzdrošināties, atklāt un izzināt sevi, pasauli, cilvēkus
mums līdzās, paskatīties uz pasauli caur poētisma prizmu. Tieši
septembrī bibliotēkā ir īpaši jūtama dzejas klātbūtne – ar dažādām izstādēm, pasākumiem un tikšanās reizēm.
Rudenīgajā 24. septembra
dienā kultūras namā „Lielvārde”
notika ļoti gaišs un sirsnīgs pasākums – tikšanās ar dzejnieci
Inesi Toru, dziesmu autori Inesi
Neretu un mākslinieci Solveigu
Kļaviņu. Tikšanās laikā dzejas rindas autores lasījumā mijās ar
Ineses Neretas skanīgi dziedātajām dziesmām. Par radošo ceļu
mākslā un savām gleznām stāstīja māksliniece Solveiga Kļaviņa.
Uzzinājām, kā nejauši ar interneta starpniecību veidojusies dzejnieces sadarbība ar lēdmanieti

Inesi Neretu, kura ir vismaz 15
dziesmu mūzikas autore. Dāmu
trio radies savstarpēji iedvesmojoties – Ineses Toras dzeja ir
pamudinājusi Inesi Neretu uz
mūzikas sacerēšanu, bet Solveigu
Kļaviņu uz gleznošanu. Pasākuma
beigās visi atnākušie vienojāmies
kopīgā dziesmā. Paldies māksliniecēm par gaišumu un tikšanās
reizē piedzīvotajiem prieka mirkļiem!

Rita Platpīre,

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
vadītāja

Septembrī aizvadītas
dzejas dienas
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā šogad
Dzejas dienās “skrien pa gaisu traktoriņš”. Ja kāds netic, lai
atnāk un pārliecinās, ka tā ir balta patiesība, pat mākonīši tam
visapkārt šūpojas…
Tā kā nākamā gada janvārī
brīnišķīgās bērnu dzejas autoram Vitautam Ļūdēnam būtu 80
gadi, tad dzejas dienās E.Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas jaunāko
klašu bērni ciemojās pie mums
bibliotēkā, runāja Vitauta Ļūdēna
dzejoļus, ilustrēja tos un mēģināja atminēt, kura ilustrācija piede-

ras kuram dzejolim, uzzināja šo
to no dzejnieka dzīves faktiem un
izšķirstīja daudzos autora dzejas
krājumus.

Ilona Misāne,

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vecākā
bibliotekāre

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs

ANDREJA DIENAS
svinību ietvaros izsludina
dzejoļu konkursu par tēmu

„Rudens dziesma”
Tavu dzejoli gaidīsim līdz š. g. 12. novembrim.
Dzejolis ar norādi „Dzejoļu konkursam” muzejā jāiesniedz vai
jānosūta pa pastu līdz 2016. gada 12. novembrim (pasta zīmogs).
Adrese: E.Kauliņa aleja 20, Lielvārdes novads, Lielvārde, LV – 5070.
Dzejoļi tiks vērtēti šādās vecuma grupās:
a) 1. - 4. klase;
b) 5. - 8. klase;
c) 9. - 12. klase;
d) pieaugušie.
Darbam obligāti jāpievieno dzejoļa autora vārds, uzvārds,
klase (vecums), telefona numurs. Dzejoļi, kas iesūtīti
muzeja e-pastā, netiks vērtēti! Labākie tiks lasīti un to autori
apbalvoti Andreja dienas pasākumā š. g. 30. novembrī
plkst. 13.00 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā.
Tālrunis uzziņām: 65053759, 29322468

Tautas tradīciju kopa “Austras
koks” oktobrī uzsāk sesto darbības
gadu, izzinot latviešu tautas svētkus, ģimenes godus un tradīcijas.
Pirmajos gados mācījāmies svinēt gadskārtu svētkus: kā līgot un
ko darīt Jāņu naktī, kā godināt
savus senčus veļu laikā, kāpēc tērpties maskās un kādas dziesmas
dziedāt Ziemassvētkos. Ceturtajā
gadā iepazināmies ar ģimenes godiem: krustabām, kāzām
un bedībām. Bijām gandarīti, ka
iegūtās zināšanas noderēja pašu
bērniem viņu izšķirošajos dzīves
notikumos. Piektajā gadā iepazi-

nām cilvēku savstarpējās attiecības
senāk un mūsdienās. Secinājām,
ka mūsdienās attiecības kļuvušas
seklākas, izzūd sapratne, kas ir
derīgs un labs, kas izskaužams. Lūk,
kā tas izteikts Lielvārdes dainās:
Labāk vilku es satiku,
Ne dzērāju tēva dēlu,
Vilkam ceļu es pagriezu,
Dzērājam nevarēju.
Nieka ļaudis godu griba,
Kas niekam godu deva?
Ne dubļiem rozes auga,
Ne niekam godu deva.

Šogad lielāku uzmanību veltīsim
zīmēm (zīme kā raksts un simbols;
zīmes pasakās un sakāmvārdos;
zīmes mūsu ikdienā), krāsām (krāsas tērpos, mājā un svētkos, krāsas
nozīme) un tautas medicīnai. Un,
protams, svinēsim svētkus, dziedāsim, iesim rotaļās un uz pirti – lai
dzīvs tautas gars!
Aicinām pievienoties “Austras
kokam”! Pirmā sanākšana
Lielvārdes Amatu centrā kultūras namā „Lielvārde” otrdien
18. oktobrī plkst. 18.30. Zvaniet
Sandrai Jaundālderei 26 448 664,
taujājot sīkāku informāciju.

Gunta Neretniece

Katram latvietim sava
tautasdziesma, katram
islandietim savs kalns
Saulaini rudenīgajā 29. septembra dienā Lielvārdes pilsētas bibliotēkā viesojās rakstniece no tālās Islandes – Oidira Ava Olafsdotira
(Auður Ava Ólafsdóttir). Tikšanās notika pateicoties Ziemeļu Ministru padomes birojam Latvijā un Jāņa Rozes apgādam.
Tikšanos vadīja Jāņa Rozes apgāda izpilddirektore Renāte Punka.
Pasākums notika islandiešu un latviešu valodā, palīdzot tulkotājam
Denam Dimiņam.
Latviešu valodā ir tulkotas un
izdotas nu jau divas Oidiras Avas
Olafsdotiras grāmatas “Astoņu
ziedlapu roze” un tikko iznākušais
“Rabarberu sarkanais”. Mēs bijām
pirmie, kuri iepazinās ar fragmentiem no jaunās grāmatas un izbaudījām islandiešu valodas melodiju
pašas rakstnieces lasījumā.
Oidiras darbi tulkoti 22 valodās. Kopumā uzrakstīti 5 romāni,
4 lugas un viena dzejas grāmata,
strādāts pie dzejas tekstiem teātrī.
Savdabīgi, ka Islandē par īstu rakstnieku tiek uzskatīts tikai tas, kam
izdota dzejas grāmata.
Savās grāmatās rakstniece vēlas
runāt par cilvēkiem, kuri ir savādāki, par šo cilvēku stipro pusi, par
to, kā mēs ikviens (jo mēs katrs
esam savādāks) tiekam galā ar
grūtībām, kā izaugam. Viņa vēlas
izjaukt klišejas, kādam jābūt vīrietim, kādai sievietei. Ļoti spēcīgs
rakstnieces darbos ir dabas tēlojums. “Daba ir mūsu (islandiešu)
identitātes sastāvdaļa, mēs nesam

dabu sevī,” bilst rakstniece. Oidiras
darbus caurvij ceļojuma motīvs, kas
ir ļoti ietilpīgs – ceļojums ne tikai
pāri jūrai, bet ceļojums sevī, sevis
iepazīšana, pieaugšana un atgriešanās mājās jau citā kvalitātē. Bieži
grāmatās parādās putna tēls – kā
brīvības simbols. “Vienmēr ir gribējies rakstīt par to, ko nezinu, jo
manī ir vēlme iepazīt, izzināt,” saka
rakstniece.
Oidira ir gandarīta, ka pirmo reizi
ir iespēja būt Latvijā un būt ārpus
pilsētas. Esot tik jauki doties pārgājienā pa mežu, sajust mīkstu zemi,
tās smaržu un redzēt, kā kokiem
mainās lapu krāsa. Abas mūsu tautas ir nelielas, abas tautas runā
mazās valodās, tomēr ikviena valoda esot vienlīdz svarīga tādēļ, ka
valoda ir spogulis, kas atspoguļo
pasauli. Islandietim vajagot pakāpties kalnā un redzēt visu kopainu
– reālu, aptaustāmu. Latvieši, pēc
Oidiras domām, spējot saskatīt arī
tās vietas, kas nav tuvumā, līdz ar
to vairāk spējīgi uz abstrakto domāšanu. Tāpat kā katram latvietim
iznākot pa tautasdziesmai no mūsu
bagātā dziesmu pūra, tā katram
islandietim piederot viens kalns,
jo to Islandē esot ļoti, ļoti daudz.

Asins donoru diena
Lielvārdē
Šī gada 20. oktobrī no
pulksten 10.00 līdz
14.00 Valsts asinsdonoru
centrs (VADC) rīko asins
donoru dienu kultūras
namā “Lielvārde”, Parka
ielā 3. Kā VADC informē,
pašlaik īpaši gaida AB
rēzus negatīvās asinsgrupas donorus, kā arī
O – un O+ asinsgrupas donorus!

Islandiešu rakstniece Oidira Ava
Olafsdotira.
Publicitātes foto
“Latvija ir zaļa,” saka rakstniece,
“bet Islande – zila, jo tīrais Islandes
gaiss krāsojas simtiem zilo toņu
nokrāsās.” Un vēl Islande, tāpat
kā Latvija, ir zeme, kurā grāmata
ir lielā cieņā. Nevieni Ziemassvētki
nepaejot bez grāmatām, islandieši
pērkot daudz grāmatu un dāvinot
tās cits citam – Ziemassvētkos katrs
saņemot vismaz septiņas.
Varbūt mēs varam sākt ar mazumiņu – jau šajos Ziemassvētkos katram dāvināsim vismaz vienu?

Ilona Misāne,

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
vecākā bibliotekāre

Nr. 10 (471) / piektdiena / 2016. gada 14. oktobris

Starppaaudžu projekts
“Vecie un jaunie” noslēdzies

Projekta „Vecie un jaunie”
noslēguma pasākums notika
23. septembrī, un tas bija diskusiju vakars ar dr.phil.Skaidrīti
Lasmani un docentu Didzi Bērziņu par tēmu “Kas ar mums ir
noticis 100 gadu laikā?”.

Diskusija notika brīvā gaisotnē, un jebkurš apmeklētājs varē-

ja iesaistīties. Projekta laikā kultūras namā „Lielvārde” visu septembri
bija apskatāma senu mantu izstāde
– dažādu laiku lietas ar savām vērtībām, liekot tām pretī arī jaunas, mūsdienīgas mantas, lai jaunieši redzētu
atšķirību – kā dzīvojam šobrīd un kā
agrāk dzīvojuši mūsu senči. Projekts
īstenots Izglītības un zinātnes minis-

trijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros, sadarbojoties
Lielvārdes novada Jauniešu domei,
Pensionāru biedrībai un novada pašvaldībai. Projekta īstenotāji izsaka
pateicību visiem izstādes un diskusijas apmeklētājiem un kultūras nama
„Lielvārde” darbiniekiem.

Jaunieši pie kafijas tases
tikās ar politiķiem
29. septembrī Jumpravas kultūras namā notika jauniešu un
novada politiķu un pašvaldības
darbinieku neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”. Ar
pašvaldības pārstāvjiem tikās
21 novada jaunietis ar mērķi
veicināt jauniešu līdzdalību
norisēs novadā.
Šoreiz jaunieši kopīgi ar pašvaldības pārstāvjiem atskatījās uz to,
kas mūsu novadā ir paveikts, kas
būtu jāuzlabo un ko jaunu jaunieši
vēlētos novadā ieviest vai realizēt.
Diskusiju daļā tikšanās dalībnieki kopīgi meklēja atbildes uz dažādiem jautājumiem četrās nozarēs:
sportā, kultūrā, izglītībā un politikā un vides aktualitātēs. Svarīgākie
jautājumi bija: kas jādara, lai mūsu
novads būtu labākais? Kā motivēt
jauniešus nebūt vienaldzīgiem, bet

Novada aktualitātes

Gatavojamies
dūraiņu
svētkiem!
Nāk rudentiņis, būs gara ziema… No rīta mūs drīz sveiks
pirmās salnas, pa dienu lietus
gāzes mijas ar vēja brāzmām.
Laiku pa laikam uzspīd saulīte,
bet nu jau ar nelieliem zobiem,
un ir skaidrs, ka jāsameklē silta
jaka un cimdu pāris, lai nesaltu
no rīta no mājas izejot.
Oktobris ir laiks, kad aicinām
Lielvārdes novada iedzīvotājus
padomāt par mūsu novada bērniem, kurus sveiksim Lielvārdes
Attīstības fonda rīkotajos Dūraiņu
svētkos 10. decembrī. Sīkāku informāciju par svētku norisi varēsiet
lasīt turpmākajās
„Lielvārdes
Novada Ziņās” un novada mājas
lapā.

Jauniešu tikšanās ar novada politiķiem un pašvaldības darbiniekiem.
Autores foto
kopīgi veidot novadu? Ko Lielvārdes
novada jaunieši paši būtu gatavi
darīt, lai palīdzētu novadam kļūt par
pievilcīgu dzīves vietu jauniešiem?
Jaunieši ierosināja uzlabot
transporta sistēmu novadā; vēlējās novadā redzēt jaunas līdzdalības formas – biežākas šāda veida
neformālas tikšanās, iespēju vairāk

izmantot sociālos tīklus jauniešu un
pašvaldības speciālistu komunikācijā, kā arī izteica citas idejas.
Apkopojums par saņemtajiem
iebildumiem, ierosinājumiem un
idejām tiks publicēts www.lielvarde.lv/jauniesi.

Zita Bērziņa,

Jaunatnes lietu speciāliste

PPP biedrība “Zied zeme”
ved mācīties uz Rumāniju

Šī gada 5.septembrī četri jaunieši devās pretim nezināmajam: uz
nedēļu Rumānijā, lai piedalītos PPP biedrības “Zied zeme” īstenotā
starptautiskā projektā “TransInnovation Camp for Youth”. Kas no tā
sanāca?
Nometnē piedalījās jaunieši no jas maisiņu izstrāde, kas būtu iepačetrām valstīm – Latvijas, Somijas, kota dabīgā iepakojumā ar papildus
Ungārijas un Rumānijas. Mācību bonusu – saulespuķu sēkliņu, kuru
nometnes ietvaros jaunieši sadalījās izmetot tu iesēj saulespuķi; kartupečetrās darba grupās, pa vienam pār- ļu rakšanas traktora noma un vietējo
stāvim no katras dalībvalsts, apvie- kartupeļu pārstrāde čipsos; mācību
nojot savas zināšanas un kā gala un mentoringa nometnes jaunajiem
produktu izveidojot četrus biznesa uzņēmējiem.
Papildus mācību un radošajam
plānus: veselīgas liellopu gaļas ražošana un pārstrāde; bioloģiskas kafi- procesam jauniešiem bija arī iespē-

ja iepazīties ar reāliem Rumānijas
uzņēmējiem, ielūkoties viņu ikdienā un mācīties no viņu pieredzes.
Jau pirmā semināra diena sākās
neierasti pat pieredzējušam starptautisku projektu īstenotājam: ar
CSIKI alus darītavas apmeklējumu!
2014.gadā jauns uzņēmējs nolēma
iegādāties pamestas telpas, kurās
iepriekš ražots ‘šņabis’ no kartupeļiem. Telpas bija sliktā stāvolī
un īpašnieks pieņēma lēmumu tās
neatjaunot.
Turpinājums 10. lpp.

9

Katrs bērns ir pelnījis, ka viņš ir
mīlēts un ka viņam ir silti. Gaidīsim
Jūsu adījumus, bērnu drēbītes un
citas bērniem noderīgas lietas no 5.
oktobra kultūras namā „Lielvārde”,
Jumpravas kultūras namā un
Lēdmanes tautas namā.

Ilze Kreišmane,

LAF valdes priekšsēdētāja

„Nakts
bie-biedējošā trasīte”
būs Jumpravā
Tuvojas Helovīns. Lielvārdes novada Jauniešu dome ir parūpējusies, lai arī šogad jauniešus izklaidētu biedējošā trasīte ar
interesantiem uzdevumiem.
Šogad ‘’Nakts bie-biedējošā
trasīte’’ tiks rīkota Jumpravā 29.
oktobrī 19.30-21.30.Trasītē būs 6
punkti, kuros paredzēti neierasti
uzdevumi. Un, protams, biedējošajā trasītē notiks pamatīga biedēšana. Aicinām visus drosmīgos jauniešus no 12 gadu vecu-

ma. Trasē būs iespēja doties vienam pašam vai kopā ar draugu.
Šogad solās būt īpaši bbbiedējoša
trase!

Lāsma Ločmele,

Lielvārdes novada Jauniešu
domes sabiedrisko attiecību
koordinatore

10 Novada aktualitātes
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PPP biedrība “Zied zeme” ved mācīties uz Rumāniju
Turpinājums no 9.

lpp.

Tomēr izmantojot īpašuma plusus – ļoti labo ūdeni, uzņēmējs
nolēma veidot vietējās teritorijas produktu: alu. Alus darīšanai
Rumānijā ir senas tradīcijas, tomēr,
lai radītu unikālu produktu, sadarbībā ar vietējo universitāti izstrādāja jaunu alus recepti. Pašlaik dienā
tiek saražoti 44 000 litri alus. Bet
veiksmei vienmēr ceļā stājas izaicinājumi, šobrīd tā ir konkurences
cīņa ar “Heineken”. Lai saglabātu
pozitīvu skatu uz dzīvi, darītavas
degustāciju zālē ir uzstādīts boksa
maiss, kur ikviens var iedunkāt
“Heineken”.
Mums bija iespēja ielūkoties arī
koprades telpā. Koprades telpas
jeb atvērtie biroji pēdējā laikā gūst
lielu popularitāti arī Latvijā. Idejas
autors atklāti runā par to, ka darbs
mājās samazina produktivitāti, jo
uzmanību novērš sadzīves sīkumi. Apzinot domubiedrus, jaunais
uzņēmējs nolēma veidot koprades
telpu. Iesaistītās personas ir dažādu profesiju pārstāvji, kuriem nav
svešs darbs no mājām, kad vēl
vēlā pēcpusdienā darbi tiek darīti
pidžamā. Būtiskas ir kopā sanākšanas pēc darba, kad pie alus kausa
tiek radīti jauni risinājumi un sadarbības veidi.
Organizatori bija sagādājuši
mums iespēju ielūkoties arī īpašā
siera rūpnīcā, kur ražo klasisku sieru
– svaigu un divus mēnešus nogatavinātu. Kas tur īpašs? Īpašs ir
sadarbības veids, kā radīts produkts. Rumānijas fermeriem piena
ražošana ir patiess izaicinājums,
jo iepirkuma cena par piena litru

tāpat kā Latvijā ir ļoti zema. Daudzi
domāja par savu fermu likvidēšanu. Bet aktīvie vietējie iedzīvotāji
nāca kopā un meklēja risinājumu
nozares saglabāšanai. Dzima ideja
par vietējās ražotnes izveidi. Kopš
2014.gada darbojas ražotne, kas
uzpērk pienu tikai no vietējiem fermeriem, par to maksājot divas reizes augstāku cenu. Sieru ražo vietējam tirgum – cik saražo, tik pārdod.
Lielisks piemērs tam, kā veicināt
lauku teritorijā attīstību: darbības
rezultātā tiek saglabāta tradicionālā nodarbošanās un nauda paliek
teritorijā.
PPP Biedrības “Zied zeme”
vadītāja Linda Cīrule: “Esmu gandarīta par nedēļu, kuru pavadīju
kopā ar jauniešiem. Visnotaļ patīkami bija apzināties, ka latviešu jauniešu komanda bija labi sagatavojusies. Rezultātā mūsu jaunieši bija
līderi savās darba grupās. Labas
angļu valodas zināšanas, mērķtiecība un pašapziņa raksturoja mūsu
komandu. Esmu pārliecināta, ka
jaunieši neapstāsies pie sasniegtā
un gūtās zināšanas turpinās papildināt, lai mērķtiecīgi dotos pretim
panākumiem.”
Jauniešu iespaidi un emocijas
pēc brauciena:
Kristaps Jēkabsons no Sunta
žiem: ”Brauciens uz Rumāniju, uz
biznesa nometni skan diezgan aizraujoši, tā es nodomāju un pieteicos. Varu teikt vienu, kad esi
ārzemēs tālu no mājām, tikai tad
saproti, cik labi bija mājās. Bet, protams, pieredze bija vajadzīga, un es
uzskatu, ka esmu daudz guvis no

Foto no PPP biedrības “Zied zeme” arhīva
šīs nometnes, sākot ar prezentēšanas iemaņu uzlabošanu līdz pat biznesa plānu veidošanai. Paldies liels
“Zied zemei” un mūsu atraktīvajai
un superīgajai pavadonei un vadītājai Lindai Cīrulei.”
Elīna Plūme no Suntažiem:
“Piedalīšanās šajā nometnē man
lika saprast, cik daudz es varu
paveikt, ja ļoti vēlos. Ieguvu arī
nelielu priekšstatu, kas tad īsti
Rumānija ir par valsti – zirgu pajūgi, vēlziedes ziediem rotāti kalni,
dakstiņu jumti un stingra pasu
kontrole lidostā. Mēs paši veidojām savu prieku katrā nometnes
dienā, jo vairāk mēs gaidām, ka
tiksim iesaistīti lieliskā piedzīvojumā, jo lielāka iespēja, ka tas jau ir
lemts neveiksmei. Nevajag neko

“Rudens skrējiens 2016”
ir ieskrējis finišā
25. septembrī, Lielvārdē Rembates parkā norisinājās skriešanas
sacensības “Rudens skrējiens 2016”.
Jau plkst. 11.00 bija sākusies
reģistrācija 5 km skrējienam, un
ieradās pirmie skrējēji, lai reģistrētos, iepazītu trasi un izbaudītu
skaisto dienu parkā mūzikas pavadījumā. Startēt 5 km distancē ieradās 23 skrējēji. Dalībnieki tika dalīti
pēc dzimuma trijās vecumu grupās.
Plkst. 12.00 skanēja starta signāls,
un visas grupas vienlaicīgi devās
trasē. Lai veiktu 5km distanci, bija
jāapskrien pieci apļi pa parkā izvietoto trasi.
Godalgoto vietu ieguvēji 5 km
distancē: sieviešu grupā 1987.g.
dzimušās un jaunākas 1. vietu ieguva Iveta Šāle, 2. vietu – Keita Elvita
Kalniņa, 3. vietu – Māra Mežvēvere.
Sieviešu grupā, kurā sacentās
1967.-1986. g. dzimušās, uzvarēja Angelika Panteļejeva, aiz sevis
atstājot 2. vietas ieguvēju Lieni
Seržanti un 3. vietas ieguvēju Daci
Šmiti. Vīriešu konkurencē vecuma
grupā 1987.g. dzimušie un jaunāki
uzvaras laurus plūca Jānis Mūrnieks,
2. vietā – Krišs Jānis Mežiels un
3. – Miks Mežvēvers. 1967.-1986.
g. dzimušo grupā labākais rezultāts Aleksejam Orlovam, otrajā
vieta Ēriks Kārklis, bet trešajā –
Guntars Avdejevs. Savukārt Jānis

Mežiels bija ātrākais V50 vecuma
grupā (1966. gadā dzimušie un
vecāki).
Pēc 5 km skrējiena sākās reģistrācija 1 km skrējienam. Diena jau
bija iesilusi, un par prieku organizatoriem 1 km distancei reģistrējās
daudz gados jaunu dalībnieku. Uz
starta līnijas 1 km stājās 30 skrējēji, kas, līdzīgi kā 5km skrējienam,
tika sadalīti 4 vecuma grupās. Jau
pēc nepilnām trīs minūtēm pirmais
skrējējs šķērsoja finiša līniju.
Godalgoto vietu ieguvēji 1 km
distancē: sievietes, vecuma grupa
2002. g. dz. un jaunākas: 1. vieta
Esterei Jankovskai, 2. vieta Elīzai
Kārklai, 3. vieta Ordijai Vairogai.
1999.-2001.g. dzimušo grupā 1.
vieta Aigai Bernānei, 2. – Dagnija
Lazdiņa. 1977.-1998.g.dz. grupā 1.
vieta Ivitai Šālei, 2.vieta Keitai Elvitai
Kalniņai, 3. vieta Līvai Bernānei.
1976.g.dz. un vecāku grupā 1. vieta
Angelikai Panteļejevai. Vīriešu konkurencē: 2002.g.dzimušie un jaunāko grupā uzvarētājs bija Toms
Ivanovs, 2. vietā Toms Lazdiņš, 3.
vietā Olivers Vairogs. 1999.-2001.g.
dzimušo grupā 1. vieta Georgam
Ņefeidovam. 1977.-1998.g.dzimušo grupā uzvarētājs bija Aleksejs

Orlovs, otrais – Toms Kurpnieks, trešais – Krišs Jānis Mežiels. 1976.g.dzimušo un vecāko grupā uzvaras laurus plūca Guntars Avdejevs, 2. vietā
atstājot Jāni Āboliņu.
Pēc godalgoto vietu ieguvēju apbalvošanas tika pasniegtas
goda balvas skrējiena jaunākajam skrējējam Laurim Ivanovam
un vispieredzējušākajam skrējējam – Raimondam Ražinskim.
Apbalvošana noslēdzās ar paldies
vārdiem un cienāšanos ar svinīgo
kliņģeri.
Sacensību galvenais tiesnesis
Reinis Otisons vēlas izteikt atvainošanos Pēterim Mūrniekam un
Ērikam Kārklim par kļūdu reģistrācijas lapā un finiša laikā, kā rezultātā tika konstatēta nepareiza vieta
kopvērtējumā.
Organizatori saka lielu paldies
skrējējiem un sacensību atbalstītājiem – k/n “Lielvārde” par muzikālo
noskaņu, Z/S “Rozetes” par garšīgajiem āboliem, Lielvārdes novada Sporta centram par inventāru
un palīgiem no Lielvārdes novada Jauniešu domes. Paldies visiem
palīgiem un dalībniekiem, kuri piedalījās pirmajās Lielvārdes novada
skriešanas sacensībās!

Reinis Otisons,

Lielvārdes novada pašvaldības
Sporta darba organizators

gaidīt, vienkārši jāļaujas plūsmai.”
Kristaps Zarāns no Lielvārdes:
“Priecājos, ka man tika dota iespēja piedalīties šādā projektā. Bija
iespēja iegūt jaunas zināšanas par
biznesa plānu veidošanu, kā arī
iespēja strādāt kopā ar citu valstu
jauniešiem. Bija iespēja apskatīt
rumāņu kultūru un dabas ainavas.
Esmu guvis lielu pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šāda veida
projekti noteikti jāattīsta.”
Alīna Anete Birnika no Ogres:
”Rumānija šķietami asociējas ar
mazattīstītu valsti, kurā uzņēmējdarbība nav spēcīgi attīstīta. Taču
projekta laikā gūtie iespaidi šo
priekšstatu mainīja, pierādot, ka arī
ar ierobežotiem resursiem un rado-

šumu iespējams attīstīt veiksmīgu
uzņēmumu, kas, protams, atšķiras
no Latvijā ierastā uzņēmējdarbības modeļa. Projekta laikā sapratu, ka tieši uzņēmēji ir cilvēki, kuru
spēkos ir radīt inovācijas un sniegt
nozīmīgu pienesumu sabiedrībai,
ne tikai gūt peļņu. Gūtie iespaidi par Rumāniju ir ļoti spēcīgi, un
varu tikai ieteikt citiem izmantot
šādas iespējas, kurām pateicoties
var paplašināt savu redzesloku, gūt
jaunas atziņas un iepazīt cilvēkus
no visas Eiropas, lai gūto pieredzi atvestu mājas un pielietotu
to tālāk. Dalība “TransInnCamp”mans pēdējā laika labākais
lēmums!”

Inta Vilde,

PPP biedrība “Zied zeme”

Lielvārdes florbolisti piedalās
vēsturiskā spēlē pie Brīvības pieminekļa
17. septembrī startēja ELVI florbola līgas vīriešiem jaunā sezona. To
ar spēli pret «Triobet/Ulbroka» atklāja pašreizējie Latvijas čempioni
lielvārdieši, kuru komanda šosezon sauksies «Lielvārde/FatPipe»,
bet galvenā sāls bija vietā, kur šis mačs notika – zem klajas debess
– pašā Rīgas centrā, pie Brīvības pieminekļa.
Latvijas Florbola savienība sava 24. izvirzījās vadībā ar 7:3. Ulbrokieši
čempionāta atklāšanu bija sarīkoju- gan nepadevās un septiņas minūsi kā īstus svētkus, kas pašā Rīgas tes pirms pamatlaika beigām
centrā turpinājās veselas 12 stundas. viņiem izdevās izlīdzināt rezultātu
Tik ilgi norisinājās Florbola maratons, – 7:7. Tomēr veiksme bija Lielvārdes
kurā nūjas krustoja dažāda līmeņa un komandas pusē – 60.minūtē uzvainterešu komandas. Pie interesantā- ras vārtus mūsējo labā iemeta Gints
kajiem mačiem noteikti jāpieskai- Klēģers – 8:7. Viņam tie bija otrie
ta spēle starp aktieru komandu un vārti šajā mačā. Gints mūsu komanLatvijas sieviešu florbola izlasi, kā arī dā saņēma labākā spēlētāja balvu.
starp žurnālistiem un olimpiešiem. Pa diviem vārtiem guva arī Kaspars
Arī pašu jaunāko florbolistu spēlē Mudelis un Mikus Valpēters, bet
bija pārstāvēta Lielvārde – trenera savu pirmo golu Virslīgā iemeta
Zinta Bergmaņa vadītā U8 vecuma mūsu komandas debitants Niks
komanda spēkojās ar «FS Masters/ Blumfelds. Par labāko starp ulbroUlbroka». Diemžēl pretinieki lauku- kiešiem atzina Lielvārdes florbola
mā sūtīja par gadu vecākus spēlē- audzēkni Juri Gribustu, kura kontā 3
tājus, tāpēc mūsu puikām, lai arī kā (1+2) rezultativitātes punkti.
viņi centās, šajā nevienlīdzīgajā cīņā
Ritvars Raits,
nācās piekāpties ar 2:12.
„Ogres Vēstis Visiem”
Florbola
maratona pati gaidītāFlorbola spēļu grafiks Lielvārdes
kā spēle noteikti bija
novada Sporta centrā
mačs starp «Lielvārdi/
23.10. 19:00 Lielvārde/FatPipe pret Ķekava
FatPipe» un «Triobet/
30.10. 19:00 Lielvārde/FatPipe pret Lekrings
12.11. 19:00 Lielvārde/FatPipe pret Rockets
Ulbroku», kas sākās
13.11. 19:00 Lielvārde/FatPipe pret SK Pārgauja
vēlu vakarā – pulk20.11. 19:00 Lielvārde/FatPipe pret FK Bauska
sten 22.00. Cīņu,
23.10. 15:30 Lielvārde/Fans
pret Lekrings
kurā noraudzījās sim30.10. 15:30 Lielvārde/Fans
pret FK Madona
tiem līdzjutēju, daudz
12.11. 15:30 Lielvārde/Fans
pret Rubene 1
26.11. 19:00 Lielvārde/Fans
pret FK JeNo
veiksmīgāk sāka liel27.11. 15:30 Lielvārde/Fans
pret RSU/Babīte
vārdieši, kuri pēdē17.12. 19:00 Lielvārde/Fans
pret Irlava/Avant
jās trešdaļas sākumā

Novada aktualitātes 11
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Auto-foto orientēšanās sacensības
“Lielvārdes josta” pulcē 80 dalībniekus
24. septembrī jau otro gadu pēc kārtas notika auto-foto orientēšanās sacensības „Lielvārdes josta”, kurās šogad piedalījās 80
dalībnieki. Dalībnieku galvenais uzdevums bija trīs stundu laikā
atrast 20 kartē atzīmētos un neatzīmētos jeb slēptos kontrolpunktus. Tāpat sacensību laikā bija vairāki papildu uzdevumi – gan no
organizētāju, gan arī no atbalstītāju puses.
Lai gan sacensību dalībnieku
skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu,
bija mazāks, pasākuma organizētāji
un atbalstītāji bija parūpējušies par
vērienīgu balvu fondu.
Apbalvoto komandu saraksts un
nominācijas:
Simpātiju balva par vizuāli labāk
noformēto komandu – BitīteS;
Balva tālākajiem viesiem –
Velnēni (no Alūksnes);
Balva atraktīvākai komandai – Nu
nejau pedējās;
Balva par oriģinālu komandas
nosaukumu – Kaibalas jenoti;
Balva komandai, kas “vislaicīgāk” pieteicās sacensībām –
Snaudošie stūrmaņi;
Balva komandai, kas visatraktī-

vāk veidoja fotogrāfijas – LIMIC;
Specbalva no “Lobes krogs”
jaunākai sacensību dalībniecei –
komanda BitīteS, dalībniece Made,
5 gadi;
Specbalva no ziedu salona
“Vinda” – BitīteS;
Specbalva no “Zaļā varde” – Eži.
Pirmās trīs vietas ieguvušās
komandas:
3. vieta – 4 paka (Komandas
sastāvs – Ainārs Grumolds, Līga
Graudiņa, Estere Graudiņa, Māris
Krastiņš,Evija Gasūne)
2. vieta – Sadzeltais Jurītis
(Komandas sastāvs – Edgars Zadiņš,
Ivita Zadiņa, Ilze Reingarde, Helvis
Reingards)
1. vieta – DRAUGI (Komandas

Atsākam bodyART
vingrošanas nodarbības!!!
Nāc un izbaudi kustību prieku, sākot no š. g. 2. oktobra
kultūras nama “Lielvārde” telpās, Parka ielā 3,
svētdienās plkst. 17.00 – 18.00.
Līdzi jāņem savs paklājiņš.
Sīkāka informācija: Dita, tel. 26163869.

Skolotāju diena

14. oktobrī plkst. 18.00 kultūras namā “Lielvārde”
Šajā ikgadējā Skolotāju dienas pasākumā piedalīties aicināti Lielvārdes
novada pašvaldības izglītības iestāžu skolotāji. Pašvaldības vadība
pasākumā godinās skolotājus, kuri pagājušajā mācību gadā devuši
īpašus ieguldījumu kādā no izglītības jomām un kurus par izciliem
sasniegumiem būs izvirzījusi izglītības iestāde. Skolotājus pasākumā
priecēs muzikāls pārsteigums, ko sagādās kultūras nams “Lielvārde”.

Pensionāru biedrības deju kolektīvs „Sidrabotie gadi”
aicina dejot gribētājus,
vīriešus un sievietes pensijas vecumā piebiedroties kolektīvam.
Nodarbības notiek pirmdienās, ceturtdienās
no pulksten 12.00 – 14.00 kultūras namā „Lielvārde”.
Tel. 22023482 (Māra)
Tel. 26168923 (Dzintra)

12.11.2016. 10.00 spēka, veiklības un izturības sacensības

“Lāčplēša ausis”

Jumpravas vidusskolā.
Piedalīties var ikviens, kurš jūt sevī Lāčplēša stiprumu!
Pieteikties pie Reiņa Otisona, mob.tel. 28398059.
E-pasts: reinis.otisons@lielvarde.lv

Tiek izsludināta pieteikšanās
Lielvārdes novada 4. atklātajam
basketbola čempionātam
Komandas tiek aicinātas pieteikties dalībai 4. atklātajam basketbola
čempionātam. Turnīrs risināsies no 2016. gada oktobra līdz 2017.
gada maijam. Spēles notiks Lielvārdes novada sporta bāzēs. Sacensību izspēle notiks divās kārtās – regulārais čempionāts un izslēgšanas
spēles. Komandu var pieteikt, sūtot pieteikumu sacensību galvenajam tiesnesim uz e-pastu reinis.otisons@lielvarde.lv, norādot
komandas nosaukumu un komandas pārstāvja kontaktinformāciju.
Līdz 23. oktobrim tiks publicēta un komandu pārstāvjiem izsūtīta turnīra
izspēles kārtība un spēļu kalendārs.
Lielvārdes novada 4. atklāto basketbola čempionātu organizē Lielvārdes
novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondu.

Dalībnieki pēc finiša. 							
sastāvs – Velta Grumolde, Aivars
Jakušs, Daniela Cera, Edgars Pilders)
Paldies atbalstītājiem:

Māris&Co; Garšas pietura; ziedu
salons VINDA; Jumpravas sidrdaris
Mr. Plūme; Zaļā varde; ZemeCafe;
Zelmas maiznīca; apgāds „Jumava”.

PATEICĪBA
Ir pienācis zeltainais rudens,
ar tumsu nakts stundā. Cilvēkiem
noskaņa arī kļūst mazliet drūmāka.
Tā mēs, Zvaigžņu ielas iedzīvotāji, jau
daudzus gadus rudeni sagaidījām ar
bažām: kā nokļūt mājās pa tumsu.
Gaita kļūst lēnāka, tikai ne Zvaigžņu
ielā. Mūsu ielā augustā ierīkoja
apgaismojumu. Prieks mūsu sirdīs un
laba vēlējumi visiem, kas beidzot
realizēja šo projektu dzīvē. Īpašs
paldies Lielvārdes novada mēram I.
Balodim un deputātiem, kuri atbalstīja,
un brigādei, kas uzstādīja šo līniju.
Darbs tika veikts rūpīgi, pārdomāti,
neradot nekādus apgrūtinājumus
iedzīvotājiem. Darbs paveikts,
teritorija sakopta. Prieks mūsu sirdīs
un gaisma ielā. Šo pateicību izsaku
visu Zvaigžņu ielas iedzīvotāju vārdā.
J. Elksnīte

Foto: Zita Bērziņa

Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Solvita Šmite,

tūrisma speciāliste

12 Novada notikumi
Lielvārdē
No 10.10. līdz 01.12.
Kultūras namā „Lielvārde”
Gunāra Melberga personālizstāde “Nomaļu burvība”.
21.10. plkst. 19.00
Kultūras namā „Lielvārde”
Latviešu romantiskākās popmūzikas grupas „Otra puse”koncerts.
Koncertā skanēs „Otras puses”
populārākie
hiti
„Vēstules”,
„Ieskaties”, „Nakts vai Rīts”, „Dievs
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dod”, „Pēc lietus”, “Uzzīmē mani”
kā arī jaunākie singli “Kopā” un
“Es Tev”. Koncertā piedalās Antra
Stafecka. Biļetes cena: 7 EUR un 8
EUR.
26.10.
Kultūras namā „Lielvārde”
Pedagogu konference.
27.10. plkst.19.00
Kultūras namā „Lielvārde”
Izrāžu apvienība PANNA.
Zanes Daudziņas monoizrāde

Lāčplēša dienai veltītie pasākumi
11.11. plkst. 17.30 Lielvārdes pilsētā Lāpu gājiens
Vienosimies kopīgā gājienā, iededzot lāpas un sveces. Pulcēšanās
Lāpu gājienam pie kultūras nama „Lielvārde” un došanās uz
Lielvārdes centra laukumu, kur plkst. 18.00 notiks piemiņas brīdis.
Aicinām ņemt līdzi savas svecītes vai lāpas, lai izgaismotu ceļu un
padarītu gājienu vēl krāšņāku!
11.11. pkst. 19.00 Jumpravas kultūras namā un pie kultūras nama
Tiks atklāta izstāde sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
“Latvijas kultūras kanons”. ”Latvijas kultūras kanons” ir izveidots
kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību
kopums, kas palīdz veidot kultūras pieredzi un nostiprina piederības
izjūtu Latvijai. Pēc izstādes atklāšanas visi iedzīvotāji laipni lūgti pie
Jumpravas kultūras nama aizdegt svecītes un lāpas par godu Lāčplēša
dienai speciāli izveidotā statīvā. Piedalās Jumpravas pūtēju orķestris.
12.11. plkst. 12.00 Lēdmanes tautas namā
Koncerts „Tautas laiks”. Dzied LR Zemessardzes koris „Stars”.

Valsts proklamēšanas dienai veltītie pasākumi
17.11. plkst. 19.00 Kultūras nama „Lielvārde” Lielajā zālē
Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienas svētku koncerts
„Es esmu Lielvārde, es esmu Latvija”. Piedalās: VPDK „Vēji”, VPDK
„Lāčplēsis”, JDK „Pūpolītis”, Jauktais koris „Lāčplēsis”, Senioru koris
„Kamene”, Sieviešu vokālais ansamblis „Pusnakts stundā”, vokālais
ansamblis „Mik8”, Folkloras kopa „Josta”, bērnu koris „Lielvārde”.
Pašvaldība pasniegs apbalvojumus “Goda Lielvārdietis” un “Atzinība”.
18.11. plkst. 18.00 Jumpravas kultūras namā
Latvijas Republikas 98.proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts.
Pašvaldība pasniegs apbalvojumus “Goda Lielvārdietis” un “Atzinība”.
Plkst. 21.00 Jumpravas kultūras namā Valsts svētku balle. Muzicēs
grupa “Amulets”. Galdiņu rezervācija Jumpravas kultūras namā vai
knjumprava@lielvarde.lv; 25450061 līdz 17.11.2016.
16.11. plkst. 19.00 Lēdmanes pamatskolā
Valsts svētku koncerts „Ir tikai viena Latvija”. Piedalās Lēdmanes
pamatskolas un tautas nama amatiermākslas kolektīvi.

“BRUŅOTA UN BĪSTAMA”.
Gandrīz kinostāsts kā dabūt vīru
90 dienās. Izrādes aizraujošie piedzīvojumi ir kā mācību grāmata
neticīgajiem, kuri domā, ka pasaulē
nav īstas mīlestības, nav negaidītu
satikšanos un neticamu notikumu.
Tādi ir! Un tepat blakus. Vajag tikai
atvērt acis uz visu apkārt. Biļetes
cena: 7 EUR, 9 EUR un 10 EUR.
12.11. plkst. 19.00
Kultūras nama „Lielvārde”
Lielajā zālē
Vidējās paaudzes deju kolektīva „Lāčplēsis” koncerts „Ik rudeni
danci vedu”.
Piedalās: VPDK „Virši”, VPDK
„Daugavieši”, VPDK „Kadiķis”, VPDK
„Bandzenieki”, VPDK „Daiļrade”,
VPDK „Lāčplēsis”.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2016. gada 17. novembrī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 31. oktobris.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Zane
Aperāne, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

Jumpravā
06.11. plkst. 16.00
Jumpravas Sv.Jāņa Ev.Lut.
baznīcā
Garīgās mūzikas mēneša koncerts.
Kora mūzikas koncertā uzstāsies
koris “Lōja” no Salaspils, Jumpravas
jauktais koris “Jumprava”, vokālais
ansamblis “Stari”.
26.11. plkst. 18.00
Jumpravas kultūras namā
Andrejdienas sadancis. Jumpravas
kultūras nama vidējās paaudzes
deju kolektīva “Saime” koncerts.
27.11. plkst. 16.00
Jumpravas Sv.Jāņa Ev.Lut.
baznīcā
1. Adventa koncerts. Piedalās vokālā grupa “Putni”, Jekaterina Suvorova
(arfa), solistes – Iveta Romancāne,
Agnese Urka un Ilona Dzērve – Tālute.
Atzīmējot pirmo adventi, aicinām
iedzīvotājus uz sirsnīgu un apcerīgu
koncertu. Pie baznīcas būs iespēja pacienāties ar karsto dzērienu un
piparkūkām, kā arī iegādāties kādu
našķi un svētku dāvaniņas.

Lēdmanē
Līdz 22.10.
Lēdmanes tautas namā
Kažociņa Madlienas mūzikas un

mākslas skolas Vizuālās mākslas
interešu/ neformālās izglītības
programmu Tekstilmākslas studijas ”Stiķis” un Gleznošanas studijas „Iedvesma” dalībnieku mākslas
darbu izstāde.
20.10. plkst. 19.00
Lēdmanes dievnamā
Laura Valtera koncerts. Ieeja par
ziedojumiem.
30.10. ap plkst. 14.00
(pēc dievkalpojuma)
Lēdmanes dievnamā
Garīgās
mūzikas
festivāla
koncerts.
04.11. plkst. 22.00
“Lobes Krogā” Lēdmanē
Ballīte kopā ar grupu “Bruģis”.
Ieejas maksa 5.00 EUR.
06.11. plkst. 15.00
Lēdmanes tautas namā
Lielvārdes tautas teātra izrāde
„Briesmu darbi Lursīna ielā”. Lugas
autors Eižens Labišs, režisors Kārlis
Lišmanis. Ieeja: 1 EUR.

Līdzjūtības
Mums visiem ļoti sāp;
Ka baltā smilšu kalnā jāatnāk,
Ka nebija lemts tev vecums ilgs un silts.
Ka agri sagruva tavs dzīves tilts.
(S. Kaldupe)
Izsakām dziļu līdzjūtību māsiņai Zentai
sakarā ar Jāņa Salmiņa pāragro aiziešanu aizsaulē.
Māsas Mārīte un Ausma
Izvēlējos citu māju
Baltā smilšu kalniņā.
Visdziļāko līdzjūtību izsaku krustmeitām Mairitai un Sintijai,
tēti aizsaulē pavadot.
Krustmāte Ausmas tante
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi,
Viss tas notika pēkšņi un strauji,
Pielija sāpju un asaru trauks.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktora Mazurina tuviniekiem
viņu mūžībā aizvadot.
PRECO kolektīvs
Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
Izsakām līdzjūtību Kārlim Jumiķim, māsu mūžībā pavadot.
Daugavas ielas 19. mājas iedzīvotāji

PATEICĪBA

Vissirsnīgākā pateicība priesterim Andrim Solimam, SIA „Mūžība“
darbiniekiem un personīgi Pārslai Reihlerei. Paldies par atbalstu
radiem, Normunda darba biedriem, draugiem, kaimiņiem. Paldies
SIA „Kalniņi AL” par bēru mielasta galdu, Ligitai un Baibai, kas
bija kopā ar mums, Normundu Griķi pēdējā gaitā pavadot.
Mamma, tētis un brālis

Svecīšu vakari
Lielvārdes pilsētas kapos, Ozolleju kapos,
Lāčplēša kapos: 30. oktobrī plkst. 16.00
Jumpravas kapos: 22. oktobrī plkst. 16.00
Lēdmanes kapos: 5. novembrī plkst. 16.00

Lēdmanes tautas
nams aicina
lēdmaniešus
11. novembrī
pievienoties Lāpu
gājienam Lielvārdē.
Izbraukšana no pamatskolas plkst. 17.00.
Pieteikšanās pie Ineses
Neretas, tālr. 27802681.

Mīļi sveicam 2016. gada
septembrī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Artūru, Aigaru,
Robertu,Tomasu.
Jumpravas pagastā
Alisi, Adelīnu Keilu.
Lēdmanes pagastā
Raimondu, Madaru.

Sirsnīgi sveicam
septembra jubilārus
70. dzimšanas dienā
Lielvārdes pagastā
Nikolajs Giņko
Lielvārdē
Lidija Naruška
Georgijs Sļadzs
Valentīna Staņeviča
Jumpravas pagastā
Ārija Vītoliņa
				
75. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Agra Kažociņa
Kārlis Krūmiņš
Ivars Purnis
Genovefa Ranka
				
80. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Ausma Zālīte
Lēdmanes pagastā
Smuidra Sunepa
85. dzimšanas dienā
Jumpravas pagastā
Olga Batare
				
90. dzimšanas dienā
Jumpravas pagastā
Aina Rone
Ja nevēlaties, lai informācija par jūsu dzimšanas dienu
tiktu publicēta pašvaldības
izdevumā, lūdzu, sazinieties
ar pašvaldību: tālr. 26610250
vai e-pasts: lz@lielvarde.lv
2016. gada septembrī no
mums šķīrušies (miršana
reģistrēta Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Laimons Priede, dzim.1933.g.;
Viktors Mazurins, dzim.1958.g.
Jumpravas pagastā
Marta Freimane, dzim.1947.g.
Lēdmanes pagastā
Nadina
Valija
Petrova,
dzim.1927.g.
Lielvārdes pagastā
Edmunds Krūze, dzim.1959.g.

Lēdmanes tautas nams 27. oktobrī
rīko braucienu uz Zanes Daudziņas monoizrādi

“Bruņota un bīstama”
kultūras namā „Lielvārde”

Izrādes sākums pulksten 19.00. Maksa par transportu no
Lēdmanes: 2 EUR (summa var mainīties atkarībā no braucēju
skaita). Lūdzu pieteikties pa tālruni 27802681.
Izbraukšana no Lēdmanes pagasta pārvaldes plkst. 18.15.
Pēc izrādes autobuss sagaidīs pie k/n „Lielvārde”
un nogādās Lēdmanē.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

